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[1] Setting and Infrastructure (SI) 
 
[1.3] Number of Campus Sites 
 

 

Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University (Thailand) 

 
Description:  

 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University (ARU) consists of 1 campus covering a total area of 0.19 
km2. It was founded for the purpose of training teachers in 1905 and became a higher education 
institute in 1992. It is located amidst the historic greenery and ruins of the old capital of Ayutthaya 
which was designated as a UNESCO World Heritage Site in December 1991. ARU focuses on producing 
and developing teachers to strengthen the capacity of local communities. Furthermore, since being 
designated a world heritage site, ARU has become a center for cultural tourism management given its 
unique position in the center of Ayutthaya. In addition to education and tourism, ARU is a leading 
university in health science and environmental studies. 
 
Additional evidence link: 
History, Protection and management requirements of Ayutthaya historical park 
(https://whc.unesco.org/en/list/576/) 

  

https://whc.unesco.org/en/list/576/


[1.4] Campus Setting 
 

 
Campus Setting - Urban (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
Description: 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University is located in the center of Ayutthaya UNESCO World 
Heritage Site. Given its location, the university buildings are limited in height in order to comply with 
building regulations in the World Heritage Site. The architectural style of the university incorporates 
the historic Ayutthaya designs seen in the surrounding ruins. The university makes use of all available 
land while preserving the trees located on campus which provide shade for the faculty and students.  
ARU belongs to Phranakhon Si Ayutthaya district which is located in the central part of the Phranakhon 
Si Ayutthaya Province. The Phranakhon Si Ayutthaya district has a total area of 130.60 km² and a total 
population of 136,467.00 This means a medium population density of 1,053.13 inhabitants per km². 
 
Additional evidence link: 
Population and area (https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Nakhon_Si_Ayutthaya_District)  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Phra_Nakhon_Si_Ayutthaya_District


[1] Setting and Infrastructure (SI) 
  
[1.5] Total Campus Area (meter2) 
 

 

Total Campus Area (Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
Description: 
 
The marked area is the academic area of higher education, the two primary schools were excluded. 
This area includes classrooms, lecture halls, administration buildings, the cafeteria, parking lots, and 
the forrest.  

 
Total area: 0.19923 km² (0.0769 mi²) = 199229.88 m2  
Total distance/circumference: 3.11 km (1.93 mi) = 3110.00 m 

  



[1] Setting and Infrastructure (SI) 
 
[1.9] Total Area on Campus Covered in Forest Vegetation (meter2)  
 

 
Example of Total Forest Vegetation Area (Universitas Indonesia, Indonesia) 

 
Description: 

Most of the trees covering the area of Borom Phuttaram temple are Golden Fig trees (Ficus 

Benjamina L.).  The area is also shaded by some Bamboo and Fig trees (Ficus carica) and is a home to 

a number of birds, squirrels, and insects. These trees shade the area and help reduce the heat during 
the day. Therefore, various annual events organized by the University are frequently held 
underneath these Golden Fig trees.    

 
Total area: 10.485.54 m2  
Total distance/circumference: 0.01 km 
 

  



[2] Energy and Climate Change (EC) 
 
[2.1] Energy Efficient Appliances Usage 
 

   
 

Energy Efficient Appliances Usage: Use of LED lighting and lamps with light detection 
(Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
 

 

Energy Efficient Appliances Usage: Air Conditioning system  
(Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
Description: 
 
ARU intends to realize further energy saving by paying close attention to energy management. ARU is 
in the process of purchasing a real-time energy consumption monitoring system in which each part of 
the organization can assess their own energy consumption and realize their own energy-saving 
potential. Examples of such a system include LED lighting and the deployment of sustainable 
technology.  
 
Example: 

Appliance Total Number 
Total number energy 
Efficient appliances 

Percentage 

LED Lamp 46,000 12,319 26.78% 

Air conditioner 400 20* 5% 

  Average Percentage 25.59% 

* only inverter system counted 

  



[2] Energy and Climate Change (EC) 
 

[2.5] Renewable Energy Sources in Campus 

 

 

 
Example of solar PV power module (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 

Description: 
 
Two solar PV power modules were installed in ARU. The modules consist of a Mono Crytalline PV 
module and an Amorphous PV module which are able to generate 3999.97 KWh and 2773.2 KWh per 
year, respectively. In the future, more solar panels will be installed on the rooftop of the library 
building in order to generate electricity to use during the day time.  

  



[2] Energy and Climate Change (EC) 
 

[2.6] Electricity Usage per Year (in Kilowatt hour) 
 

 
 

 
         Graph of Electricity Usage (kWh) (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 

Description: 
 

The total electricity usage of ARU in 2018 was 3,130,755.00 KWh. On the main campus area of ARU 

electricity is used for lighting and air conditioning, mostly in the classrooms and some laboratory 

appliances.  Since the programs for reducing electricity usage were launched and the light bulbs 

were changed to LED bulbs, the total electricity usage decreased in 2018.  
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[2] Energy and Climate Change (EC) 
 
[2.11] Please Provide The Total Carbon Footprint (CO2 emission in the last 12 months, in metric 
tons) 
 

Option 2: Recommended by UI GreenMetric 
 

CO2 (electricity)  

=
𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟 (𝑘𝑊ℎ)

1000
× 0.84   

=
 3,130,755.00 𝑘𝑊ℎ

1000
× 0.84  

= 2,629.83 metric tons  
 
CO2 (bus)  
=

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠ℎ𝑢𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑏𝑢𝑠 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 × 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑠ℎ𝑢𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑏𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑦 ×𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑦 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠 𝑜𝑛𝑙𝑦 (𝐾𝑀) ×240

100
× 0,01  

=
1 ×161 × 5 × 240

100
× 0.01  

= 19.32 metric tons 

 
CO2 (cars) 

=
number of cars entering your university × 2 × approximate travel distance of vehicle each day inside campus only (KM) ×240

100
× 0,02  

=
4,676 ×2 ×3 ×240

100
× 0.02  

= 1,346.69 metric tons 
 
CO2 (motorcycle) 

=
number of motorcycle entering your university × 2 × approximate travel distance of vehicle each day inside campus only (KM) ×240

100
× 0,01  

=
2,958 ×2 ×3 ×240

100
× 0.01  

= 425.95 metric tons 
 
CO2 (total)   
= 2,629.83 + 19.32 + 1,346.69 + 425.95  
= 4,421.79 metric tons 
 
Carbon footprint in 2018 = 4,421.79  metric tons 

 

Total Carbon Footprint  (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
Description: 

The Carbon footprint of an organization a tool to assess the total of greenhouse gases emission 
from all processes or activities within the organization. In this study, Phranakhon Si Ayutthaya 

Rajabhat University was to investigate an organization’s carbon footprint. The total of carbon footprint 

from activities within the campus is 4,421.79 metric tons CO2 per year. The largest emissions source 
was from electricity consumption (2,629.83 metric tons CO2e per year) followed by transportation by 
cars, motorcycle and shuttle bus were 1,346.69, 425.95 and 19.32 metric tons CO2 per year, 

respectively. The results concluded that the organization’s carbon footprint is high compared to the 

estimates available worldwide. The net carbon footprint of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University may be less than the calculated value, as the campus has further contributed to reduce and 
offset its carbon footprint by adapting to the eco-friendly activities and available natural forest cover 
within the campus. 

 



[3] Waste (WS)  
 
[3.3] Organic Waste Treatment 
 

   
 

  
 

  
 
 
Description: 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University’s project of getting rid of grass cuttings and dry leaves 
by using earthworms was initiated in October 2018 and completed in June 2019. It is the pilot project 
under the campaign “Green University”. Grass cuttings and dry leaves were used to feed the 
earthworms, and the latter could generate 192 kilograms of vermicompost which has been used as 
teaching material in science studies courses on campus and sold to the public. 

  



[3] Waste (WS) 
 
[3.4] Inorganic Waste Treatment 
 

 

An inorganic waste collector at the Faculty of Science and Technology, Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University, Thailand 

 
Description: 
 The inorganic waste treatment project in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University aims 
to sort and compile inorganic wastes for further treatment or eradication. The two units of an 
inorganic waste collector are installed at the Faculty of Science and Technology, where is expected to 
be the most common inorganic waste collection area in the University. The inorganic wastes are sorted 
into  
 1) Recyclables including plastic bottles, cups or glasses and paper 
 2) Hazardous wastes including ink cartridges, chemical and marker pens, searchlights, laptops, 
and mobile phone batteries. 
 The sorted inorganic wastes will be managed in collaboration between the University and 
Phranakhon Si Ayutthaya City Municipality.  



[3.5] Toxic Waste Treatment 
 

 

 

 
Toxic Waste Treatment (Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
Description: 
The laboratory of hazardous waste management in the Faculty of Science Technology classifies the 

waste according to the following characteristics and properties: ignitability, corrosiveness, reactivity 

or toxicity. These hazardous wastes are transported to be disposed by Recycle engineering company 

that provides the following industrial waste and hazardous waste disposal services:   

 The hazardous waste of the individual laboratory units is collected in containers and categorized 

as to its identity, constituents, and hazards so that it may be safely handled and managed as 

shown in Figure 

 Technicians from the authorized company receive the disposed hazardous waste. 

  



[4] Water (WR) 
 

[4.1] Water Conservation Program Implementation 

 

 

The turbine adding oxygen,  

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University (Thailand) 

 

  

Weed control by environmental club, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University (Thailand) 

   

Description: 
1. All buildings in the University have a separate sewerage system, one for waste water and for clean 

water ( rainwater) .  Rain water is collected from the roofs of the buildings and is then discharged 

into the local ponds and canals around the buildings.  The university also has buildings where all 

the rainwater is collected for the toilets and for watering the plants inside the building. In addition, 

we collect rainwater from the roof, parking area and discharge this in the ponds and canals at our 

campus. 
2. In the department of science and technology we have an environmental club, which not only 

promotes sustainable energy but also is crucial in cleaning the surrounding lakes and ponds in the 
university. 

 

  



[4.2] Water Recycling Program Implementation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example of the Water Recycling Program in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand 

 

Description: 
 

 A water meter is installed to measure the amount of rainwater that has been used. The 

recycled water is also used for the garden sprinkler system and car wash. 
  



[4.3] Water Efficient Appliances Usage (e.g. hand washing taps, toilet flush, etc.) 
 

 

 

Water Efficient Appliance Usage (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 

Description: 
Some examples of efficient appliances in ARU include automatic hand washing taps and toilet 
flushers.  
 

Appliance Total Number 
Total number water Efficient 

appliances 
Percentage 

Toilet 250 150 60% 

    

  Average Percentage 63% 

 
 

 

  



[5] Transportation (TR) 
 
[5.5] Shuttle Services 
 

  

Shuttle services in the university  

 

Timetable of the shuttle bus (ARU, Thailand) 

 
Description: 
Currently, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University has a total of 3 shuttle busses. These are zero 
emission vehicles (ZEVs) and are used for environmentally-friendly transportation of students and 
academic staff. The shuttle service is provided free of charge and runs about 10-30 times per day. The 
shuttle carries approximately 250 peoples between 2 periods: 7.30 a.m. to 9 a.m. and 11 a.m. to 1 
p.m. 

  



[5.9] Zero Emission Vehicles (ZEV) Policy on Campus 
 

 

Example of the shuttle service (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
Description: 
All Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University sites have a shuttle service and are pedestrian 
friendly. The university has several shuttle busses which are zero emission vehicles (ZEVs) for the 
environmentally-friendly transportation of students and academic staff. The shuttle service is 
provided free of charge and always runs during the rush hours. We found that the zero emission 
vehicles policy on the university still requires improvement. Therefore, the green vehicles such as 
electric vehicles and the bicycles can be substitute for the cars and the motorcycles in the future. 
  



[5.13] Ratio of Parking Area to Total Campus Area 
 

 

The parking area within the total campus area  
(Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 

 
Examples of parking areas in the university (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, 

Thailand) 

 
Description: 



Currently, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University has a total of 419 spaces for car parking and 
382 spaces for motorcycle parking. The area for parking is amounts to 2.7 percent of the total area 
of the campus. We found that the parking area is adequate for vehicles on a typical working day of 
the university this excludes the days the flea market is open on Saturday and Sunday. 
 
Total main campus area: 199230 m2  
Total parking area = 5369.50 m2 (419 spaces*11.50 m2 per space for car and 382 spaces*1.44 m2 per 
space for motorcycle). 
Ratio = 0.027 
 
  



[5.15] Number of Transportation Initiatives to Decrease Private Vehicles on Campus 
 

 

 

Shuttle services at the university Motorcycle parking lot 

 
Description: 
 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University has 1 transportation initiative to decrease private 
vehicles on campus. Because the university is not too large, the transportation routes in the 
university are simple. The shuttle service and walking are the two main methods of transportation 
around the university. However, we are preparing to the increase the transportation initiatives with 
policies such as. 
 
1. Shuttle bus between the academic area and the dormitory area. 
2. Rent-free bicycles on the campus. 
3. Shuttle service between academic areas and the parking zone. 

  



[5.16] Pedestrian Path Policy on Campus 
 

 

Example of the pedestrian path  
(Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) 

 
Description: 
 Currently, the pedestrian paths within Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University are built 
alongside the roads and between the buildings and some of the paths are covered by the roofs. The 
covered walkways were designed for safety and convenience. Moreover, the sidewalk is designed with 
disabled-friendly features. The attributes of the pedestrian paths in the university are: 
1. As a barrier between the roads for vehicles and the pavement for pedestrians. 
2. Slopes and guiding blocks that are designed for people with physical disabilities. 
3. Lite for pedestrians at night. 
 
 

  



[6] Education and Research (ED)  
 
[6.1] Number of Courses/Subjects Related to Sustainability Offered 
 

 
 

 

 

 

 
Description: 
 
In order to achieve the UI GreenMetric standards, the university provides 174 out of 2070 courses 
related to global warming and sustainability. As part of the core curriculum, the related courses have 
been distributed among 4 faculties and 1 department which are distributed as follows, the Science 
and Technology faculty (38%), Humanities and Social Sciences faculty (15%), Management Sciences 
faculty (9%), Education faculty (6%), and department of General Education (32%). All related courses 
aim to encourage our students to be aware of environmental issues, global warming, and a sustainable 
environment. 
 

List of courses related to sustainability offered in 2018 

  Faculty of Science and Technology 

1 Ecology and Environment 

2 Energy Management and Clean Technology 

3 Community Participation in Environmental Management 

4 Solid and Hazardous Waste Management Technology 

5 Soil Pollution Control 

6 Air and Noise Pollution Control 

7 Wastewater Treatment Technology 

8 Sampling and Analysis in Environment 

9 Environmental Impact Assessment 

10 Natural Resources and Environmental Management in the World Heritage Area 

11 Industrial Environmental Management 



12 Power Electronic 

13 Microprocessors and Microcontroller 

14 Technologies base on Royal Initiatives Management 

15 Energy Management system in Industry 

16 Industrial Pollution 

17 Management of Agriculture Residue and Agriculture Waste 

18 Energy Field Crops 

19 New Theory Farming 

20 Principles of Weed Control 

21 Soil and Water Conservation 

22 Soil Pollution and Its Management 

23 Pest Management Technology 

24 Plant Propagation Technology and Plant Tissue Culture 

25 Soil and Soil Fertility 

26 Sufficiency Economy for Agribusiness Management 

27 Postharvest and Plants Processing Technology 

28 Innovation and Utilization of Local Plants 

29 Innovation and Smart Farming 

30 Vegetable Crops Production Technology 

31 Smart Greenhouse Management 

32 Smart Greenhouse Management 

33 Economic Mushroom Production Technology 

34 Soilless Plant Production Technology 

35 Biotechnology for Soil Improvement 

36 Plant Pathology and Climate Change 

37 Plant Production Technology in Organic Agriculture System 

38 Clean Technology for Agricultural Waste Utilization 

39 Mental Health 

40 Public Health Nutrition 

41 Family Health 

42 Health Education and Health Behavior 

43 Occupational Health and Safety 

44 Environmental Health 

45 First Aid 

46 Epidemiology 



47 Ethics and Law in Public Health 

48 Prevention and Disease Control 

49 Practice in Primary Health Care Service 

50 Public Health Administration 

51 Consumer Protection 

52 Communicable and Non-communicable Diseases 

53 Counseling for Public Health 

54 Application of Epidemiology for Public Health 

55 Primary Care and Curative Medicine 

56 Health Impact Assessment 

57 Introduction to Pharmacology 

58 School Health 

59 Research Methodology for Public Health 

60 Public Health Economics 

61 Program Planning and Evaluation for Public Health Project 

62 Community Health 

63 Preparation for Professional Experience for Public Health 

64 Field Experience for Public Health 

65 Environmental Health 

66 Energy Conservation 

  

  Faculty of Humanity and Social science 

1 Public Mindset and Social Work 

2 Urban Management 

3 Interdisciplinary Studies of Public Administration and  

4 World Heritage Management 

5 English for Eco-Tourism 

6 English for Local Tour Guides 

7 Theories and Principles of Community Development 

8 Community Study 

9 Social Development 

10 Royal Project Studies for Development 

11 Ayutthaya and World Heritage Development 

12 Social Entrepreneurs and Community Enterprises 

13 Analysis and Development for Planning 



14 Volunteer for Local Development Work 

15 Public Policy and Development 

16 Dynamic of Rural and Urban Development 

17 Seminar on Issue of Community and Social Development 

18 The Sufficiency Economy and Development 

19 Social Problems 

20 Social Network and Social Organization Development 

21 World Civil Society and Development 

22 Local Resource Development 

23 Sustainable Development in Thai Society 

24 Knowledge Management for Development 

25 Law of Environmental and Natural Resources 

26 Law on the World Heritage 

  

  Faculty of Education 

1 Office Application for Advance 

2 ICT System Development for Education 

3 Application for School Administration 

4 STEM Education Learning Management 

5 Mathematics Learning Management in Elementary School 

6 Occupations and Technology for Elementary Education Teachers 

7 Biological Science 

8 Environmental Science 

9 Electricity and Energy 

10 Skills of Soccer 

11 Environment and Population Studies 

  

  Faculty of Management Science 

1 Production and Operations Management 

2 Quality Management 

3 Innovation Management for Business Opportunity 

4 Management and Corporate Social Responsibility 

5 Entrepreneurship for Modern Trade Business 

6 Product and Service Innovation 

7 E-Retailing Business 



8 Modern Trade Business Management 

9 Food Product Management for  Modern Trade Business 

10 Transport and Environment 

11 Event Marketing and Public Relations 

12 Social and Environment Marketing 

13 Human Resource Management 

14 Sustainable Tourism 

15 Sustainable Business Development 

  

  General education  

1 Ayutthaya Studies 

2 Thai Language for Communication 

3 English for Standardized Tests 

4 English Speaking and Listening Skills 

5 Life and Morality 

6 Philosophy and Life 

7 Thinking and Personal Growth 

8 Personality Development 

9 Information Literacy 

10 Meditation in Daily Life 

11 The Charm and Style in Service 

12 Aesthetics for Life 

13 21st Century Skills for Living and Occupations 

14 Tourism for Learning 

15 Human, Society, and Environment 

16 Law in Daily Life 

17 Economy in Daily Life 

18 Thai Studies 

19 Muslim Ways of Life 

20 Mass Media and Society 

21 Contemporary Business Management 

22 Thai and ASEAN Geography 

23 Asian Studies 

24 The Global Ways 

25 Green Economy 



26 Hospitality 

27 Potential Citizen 

28 The King’s Philosophy for Local Development 

29 Smart by Tax 

30 Safety in every Trip 

31 Game Theory 

32 Youngster with Good Heart 

33 Citizenship and Democracy 

34 Global Cultural Diversity 

35 Business Simulations 

36 Digital Business 

37 Community Business 

38 Saving and Investment in Intelligent Style 

39 Monetary Wealth Creation 

40 Exercise for Health 

41 Recreation Leadership 

42 Recreation in Conservation of Nature and Environment 

43 Information Technology for Learning 

44 Science for Quality of Life 

45 Mathematics in Daily Life 

46 Sexuality Education and Reproductive Health 

47 Food for Health and Life 

48 Safety in Daily Life 

49 Biotechnology and Life 

50 Science and Modern Life 

51 Wellness Promotion and Care 

52 Digital Citizens 

53 Green Citizens and Sustainable Development 

54 Science and Technology in Life 

55 Global Care 

56 Technology in Modern Life 

57 Art of Healthy Living 

 

  



[6.2] Total Number of Courses/Subjects Offered 
 

 

Example of Total Courses Offered in 2018   
(Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
Description: 
 
Total number of courses offered in 2018 are  2070 courses (not modules) 
  



[6.4] Total Research Funds Dedicated to Sustainability Research (in US Dollars) 
 

Description: 
 In the academic year of 2018, the university supported 19 sustainability research projects 
with a total budget is $66,858 from the university's total research budget of $72,171. 
 
 

Lists of research funds dedicated to sustainability research (in us dollars) 
Index Research paper budget 

1 

Comparison of efficiency between vermi-compost and water 
hyacinth compost for increasing Hom Pathum rice yield grown in 
soil of Phanakhon Si Ayutthaya province 

1320 

2 
Functional Beverage Products Development from Soy protein with 
Banana and Sesbania flower powder for Klong-jik Community 
enterprises group, Bangpa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

1320 

3 
Improvement of Low Cost Temporary Immersion Bioreactor 
System  for Indian Oak (Barringtonia acutangula Gaerth) 
Micropropagation and Their Conservation 

990 

4 
Effect of Mealworm Fertilizer pellets on the Rice Yield and Soil 
Organic Carbon: a Case Study in Organic Paddy Field in Ang Thong 
Province 

990 

5 
Reducing Sugar Production from Rice Straw Using Carbon Base 
Solid Acid in ionic liquids 

1320 

6 

Species diversity of economic aquatic animals and aquatic ecology 
to generate guideline for conservation and sustainable utilization 
in Khlong Chik, Bang Pa-in district, Phranakhon Si Ayutthaya 
province 

1320 

7 

The use of task-based learning program to enhance the 
communicative Chinese speaking ability of young tour guides for 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and Ayutthaya  
Historical  Park Tourism 

990 

8 
Integration of Strategic Plans of Local Government Organizations 
for Traffic System Arrangements in the World Heritage Sites of 
Phra Nakhon Si Ayutthaya. 

1320 

9 
Financial management in the tourist industry in the World 
Heritage Site Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

825 

10 
Financial management in the tourist industry in the World 
Heritage Site Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

1155 

11 
The Development of Mobile Application Game for Media Literacy 
of Primary Students under Office of Phranakhon Si Ayutthaya 
Educational Service Area 

990 

12 
Responds of Zinc for 2 Mungbean Varieties Grown in Ayutthaya  
Soil Series 

1320 

13 
Development of High Dietary Fiber with Pomelo Albebo “Chor 
Sano” 

1320 

14 
Status of Freshwater Mollusks, Conservation and Sustainable 
Utilization in Kanomchin Canal, Phranakhon Si Ayutthaya Province 

1320 

15 
Research and Development of Teacher Competency in Special 1320 

 



Index Research paper budget 

Economic Development Area of HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn Case Study: Border Patrol Police Peerapan Nugroh 1 
School Sa Kaeo Province 

16 
Development of Mobile Application for Screening Test 
Kindergarten    Students with Special Risk Students 

32340 

17 

PROMOTING INFORMAL LABOR SAVING MODEL IN ACCORDANCE 
WITH PHILOSOPHY OF THE SUFFICIENCY ECONOMIC TO NATIONAL 

SAVING FUND  :A CASE STUDY OF BANG NOM KHO SUB-DISTRICT 

SENA DISTRICT PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

3927 

18 
Influence of the Brown Planthopper Outbreak to the  Economic 
Efficiency of Chemical and Organic Rice Cultivation in Sena districl 
Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat Province 

9504 

19 
Development of Game on Mobile Application for Language and  

Communication Skills Development in Children with Autism 3267 

 
 
  



[6.5] Total Research Funds (in US Dollars) 
 

 

Research Fund in 2018 (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
Description: 
Total research fund in 2016 = 267,696 US Dollars 
Total research fund in 2017 = 257,047 US Dollars 
Total research fund in 2018 = 72,171 US Dollars 
 
The averaged annum last 3 years of research fund = 198,971 US Dollars 
  



[6.8] Number of Events Related to Sustainability 

 

 
MOU between S. P. Paper and Tube CO., LTD and ARU  

to recycle beverage box 

 
Environmental club win Bronze medal for Green Youth project form 

Department of Environmental Quality Promotion. 

Examples of Events Related to Sustainability (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 
3R activity 

 
Environmental exhibition in Science week 

Examples of Events Related to Sustainability   
(Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Thailand) 

 

Description: 
 
In the academic year of 2018 (Oct 2018 – Sep 2019), the examples of ARU events and activities 
related to environmental improvement and sustainability have been effectively accomplished by our 
university staff and students. The main goal of all the related activities is to encourage our students 
and staff to recognize and be aware of the environmental isusses and the importance of 
sustainability. Most of the events and activities has been done continuously and some of them 
impact on our communities. This year, one of the related activities created by an idea of the 
students has won a Bronze medal for Green Youth project form the Department of Environmental 
Quality Promotion. 
 

Total number of sustainability/environment-related events in 2018 is 32 events 

 
The activities in which students create campaigns are as follow: 
 

1. Decorating Krathong or basket from natural materials instead of foam using Styrofoam 

campaign   

2. Sewing cloth bags to reduce plastic bag and donating them to the hospital campaign   

3. Running toilet paper reduction campaign   

4. Running plastic bags reduction campaign in university 

5. Motivating using reused paper to wrap used sanitary napkin before littering campaign   

6. Preparing reusable cloth to clean canteen table campaign 

7. Cleaning and picking up trash in the classrooms and playgrounds at Wat Kam Yard school, 

the high school in Angthong province. 



8. Running recycling guideline project for trash disposal and classification  

9. Making healthy pillows from recycling plastic tubes campaign   

10. Running appropriate trash dump campaign  

11. campaign  to donating school stationery kits to underprivileged schools from selling an 

empty plastic bottle   

12. Doing a trash disposal campaign at the public park 

                                           
These lists are examples of activities in which staff/lecturer create campaigns: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Running a campaign to separate and reduce the used plastics. 

 
Learning and creating campaigns to reduce carbon footprint in university. 

 

 
Creating a green project campaign to use in the faculty of Management 

Science 

 
Helping the primary school to initiate the garbage bank in school 

 
Volunteer for making pillows form recycle plastic tubes for patients 

 
3Rs activity and hand-on activity 

 
Campaigning to classify wastes and to motivate energy  

and environment saving 

 
Doing a project at the school about social learning and 

Environmental 



 
Having workshop about library and lifelong learning 1 

 
3Rs activity 

 
3Rs activity 

 
Reuse the paper package as a paper bag 

 
Having online workshop about library system management and  

energy conservation 

 
Doing project at the school about the social learning and  

Environmental in Wat Yeang Ka Ram school 

 
Environmental activity: 

Cleaning university dormitory 

 
Environmental activity: 

Cleaning around the university 

 
Environmental activity: 

Reuse the tire as planting pot at a school 

 
Video competition: SCIENCE ARU "Save Energy Save World" 

 
 
 



คณะด ำเนินงำน 

โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) 

 

1. โครงกำรประยุกต์ศิลป์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ที่ปรึกษา 

2. อาจารย์ เกตุวดี หิรัญพงษ์     ประธาน 

3. ผศ.ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์    กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 

5. หัวหน้าส านักงานทุกคณะ/สถาบัน    กรรมการ 

6. หัวหน้างานอาคารสถาณท่ีฯ    กรรมการ 

7. นางสาววิชุตา พวงมาลัย     กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่

1. ร่วมติดต่อ ประสานงาน ก าหนดรูปแบบ ด าเนินการสร้างสรรค์ตามแผนการด าเนินงานของโครงการ 
ด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการด าเนินโครงการ 

2. จัดหาวัสดุเหลือใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครีอยุธยา เพ่ือใช้ในการพัฒนาชิ้นงานด้วยการรีไซเคิล 
3. วางแผนการพัฒนาชิ้นงาน ก าหนดจุดจัดวาง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน   
4. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงาน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. โครงกำรก ำจัดใบไม้ด้วยใส้เดือน ต้นแบบกิจกำรเพื่อสังคม (Social enterprise) 

1. คณบดีคณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี   ที่ปรึกษา 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา    ที่ปรึกษา 

3. อาจารย์ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์   ประธาน 

4. อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบ ารุง    กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.พิชิต  โชดก    กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล วางมูล    กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ    กรรมการ 

8. อาจารย์ สรพล   ขัตติยาสุวรรณ   กรรมการ 

9. อาจารย์ กวินภพ  สายเพ็ชร์   กรรมการ 

10. อาจารย์ อูน  ตะสิงห์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่



1. พัฒนาการก าจัดใบไม้ด้วยใส้เดือนให้ต้นแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise) 
2. ควบคุมดูแล กิจกรรมในโครงการทั้งหมด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงาน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเวปไซต์เพื่อกำรแสดงข้อมูลและกิจกรรมของ Green University 

1. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา  

2. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ที่ปรึกษา 

3. อาจารย์ ณัฐวุฒิ จั่นทอง     ประธาน 

4. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ    กรรมการ 

5. อาจารย์ กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง     กรรมการ 

6. อาจารย์ ศิรินันท์ นุยภูเขียว    กรรมการ 

7. Mr. Michael Nedbal     กรรมการ 

8. นางสาวอัจฉรา วงษ์หา     กรรมการ 

9. นางสาวมัทนียา  หามาลัย     กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ที ่

1. ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 

2. ประสานงานกับโครงการอ่ืน ๆ เพื่อน าข้อมูลกิจกรรม งานวิจัย เข้าสู่ระบบของเวปไซด์ 

3. บ ารุงรักษา ปรับปรุงแก้ไขปัญหา และพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

4. จัดท าเนื้อหาของระบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

4. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรขยะในโรงอำหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร       ประธาน 

2. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  แปงใจ     รองประธาน 

3. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์     กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์     กรรมการ  

6. อาจารย์ ชะกาแก้ว สุดสีชัง     กรรมการ 

7. อาจารย์ เพ็ญนภา ภู่กันงาม      กรรมการ 

8. อาจารย์ ปิยลักษณ์  เจริญชาติ     กรรมการ 



9. อาจารย์ ช่อเพชร จ าปี      กรรมการ 

10. อาจารย์ ธีรพล ทรัพย์บุญ      กรรมการ  

11. ดร.ปฏิภาณี   ขันธโภค      กรรมการ 

12. อาจารย์ ปทิตตา นาควงศ์      กรรมการ 

13. อาจารย์ พงศ์ธร รักซ้อน      กรรมการ 

14. อาจารย์ ชนาธิป พรหมเพศ     กรรมการ 

15. นางลักขณา เตชวงษ์      กรรมการ 

16. นายณัฐพงษ์ แก้วนักค้า      กรรมการ 

17. นายอภิรม หอมมาก      กรรมการ 

18. นายมนัตธ์ ส าเร็จทรัพย์      กรรมการ 

19. นางสาววิชุตา พวงมาลัย      กรรมการและเขลานุการ 

หน้าที่ 

1. ก าหนดแนวทางและข้อเสนอวิธีการคัดแยกขยะ การรณรงค์ เพ่ือการคัดแยกขยะกับนักศึกษาและ

แม่ค้าในโรงอาหาร 1 และโรงอาหาร 2 

2. ก าหนดแนวทางและข้อเสนอการประหยัดพลังงานในโรงอาหาร 1 และโรงอาหาร 2 

3. ก าหนดแนวทางและข้อเสนอการก าจัดของเสียจากการประกอบอาหาร การท าความภาชนะ  

4. แนะน าวิธีการเลือก ถังขยะ ป้ายประชาสัมพันธ์  

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. กำรบริหำรจัดกำรขยะในคณะวิทยำกำรจัดกำร 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)  ที่ปรึกษา 

3. หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาการจัดการ    ที่ปรึกษา 

4. อาจารย์ ญาณิศา  เผื่อนเพาะ     ประธาน  

5. อาจารย์ สมเกียรติ  แดงเจริญ      กรรมการ 

6. อาจารย์ อรรถพล  วงศ์เลิศวิริยะ     กรรมการ   

7. อาจารย์ พิเชษฐ  เนตรสว่าง      กรรมการ  

8. อาจารย์ ฉัตรชัย  นิยะบุญ      กรรมการ  

9. อาจารย์ ก าธร  แจ่มจ ารัส      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  



1. อ านวยการให้โครงการบริหารจัดการขยะในคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. พิจารณาและจัดท ารายละเอียดของโครงการ กิจกรรม ก าหนดการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูล 

เอกสาร อุปกรณ์ 

3. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ รวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 

4. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงาน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. กำรบริหำรจัดกำรขยะและขยะพิษในคณะวิทยำศำสตร์ 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ที่ปรึกษา 

2. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ปรึกษา 

3. อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ     ประธาน  

4. ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย      กรรมการ 

5. ผศ.ชัชฏาพร องอาจ      กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ภควดี สุขอนันต์     กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค     กรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.จันทกานต์ นุชสุข     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการ ช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะและขยะพิษใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักศึกษา บุคลากร ได้รับทราบและเกิดจิตส านึกในการร่วม

ด าเนินการกับโครงการบริหารจัดการขยะของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ

บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

3. ก าหนดแนวทางการจัดแยกประเภท การเก็บรวบรวม และการน าส่งขยะและขยะพิษไปก าจัด 

4. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงาน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
7. ห้องสมุดกิจกรรมสีเขียว (Hand-on green library) 

1. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ปรึกษา 

2. รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ปรึกษา 

3. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์     ประธาน 

4. นางละเอียด  รามคุณ      รองประธาน 



5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล    กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ     กรรมการ 

7. นางสาวเมตตา สังข์ทอง      กรรมการ 

8. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา      กรรมการ 

9. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง     กรรมการ 

10. นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์      กรรมการ 

11. นายภูวนาถ นาควรรณกิจ      กรรมการ 

12. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. ด าเนินให้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University): ห้องสมุด

กิจกรรม สีเขียว (Hand-on green library) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. พิจารณาและจัดท ารายละเอียดของโครงการ กิจกรรม ก าหนดการการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดเตรียม

ข้อมูล เอกสาร อุปกรณ์ให้พร้อม 

3. จัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ รวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ

ด าเนินงาน 

4. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงาน 
5. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
8. จักรยำนปั่นรู้ ปันสุขภำพ (ARU Bike Sharing) 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ที่ปรึกษา 

2. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     ที่ปรึกษา 

3. อาจารย์ ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ     ประธาน 

4. อาจารย์ ฉัตรชัย นิยะบุญ       กรรมการ 

5. อาจารย์ อรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ     กรรมการ 

6. อาจารย์ ญาณิศา เผื่อนเพาะ     กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ     กรรมการ 

8. อาจารย์ ณัฐวุฒิ จั่นทอง      กรรมการ 

9. อาจารย์ ธีรพล ทรัพย์บุญ      กรรมการ 

10. อาจารย์ ณัฐพร นิรังสรรค์      กรรมการ 

11. อาจารย์ พงศ์ธร รักซ้อน      กรรมการ 



12. นายกิตติกร รามคุณ      กรรมการ 

13. นางจิตรา มาทอง       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. คัดเลือกจักรยาน จัดท าจุดจอดประจ าคณะ จุดเติมลม และระบบและระเบียบการยืมคืนจักยาน   

2. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงาน 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

9. กำรพัฒนำรำยวิชำศึกษำทั่วไปเลือก วิชำพลเมืองสีเขียว 

1. คณบดีคณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี    ที่ปรึกษา  

2. รองคณบดีคณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี (ฝ่ายวิชาการ)  ที่ปรึกษา 

3. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ     ประธาน  

4. อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบ ารุง     กรรมการ 

5. อาจารย์ อัณธิกา เสงี่ยมใจ      กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์     กรรมการ 

7. อาจารย์วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์     กรรมการ 

8. นางสาววัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์       เลขานุการ 

หน้าที่ 

1. พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการเข้าสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว  

2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำใหม่หัวใจสีเขียว 

1. รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา   ที่ปรึกษา  

2. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ      ประธาน 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาทุกชมรม    กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ     กรรมการ 

5. นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข      กรรมการ 

6. ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 



1. จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก การแยกขยะ หรือมีส่วนร่วมในการลดการ

ใช้พลาสติกและการแยกขยะ 

2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. คำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ที่ปรึกษา  

2. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     ที่ปรึกษา 

3. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์     ประธาน 

4. อาจารย์ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์     กรรมการ 

5. อาจารย์ ชะกาแก้ว สุดสีชัง     กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัททริา หอมหวล    กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  แปงใจ     กรรมการ 

8. อาจารย์ อัณธิกา เสงี่ยมใจ      กรรมการ 

9. นายกิตติกร รามคุณ      กรรมการ 

10. อาจารย์ โสภิดา จิวประเสริฐ     กรรมการและเลขานุการ 

11. นางจิตรา มาทอง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ 

1. ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดยภาพรวม (ปริมาณน้ าและไฟฟ้า) เสนอแนะข้อปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปีถัดไป  

2. เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในนักศึกษา และบุคลากร 
3. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ application ECOLIFE ภายในมหาวิทยาลัย 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  



12. แผนแม่บทกำรปลูกต้นไม้ในเขตมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

1. รองศาสตราจารย์ ศานิต สวัสดิกาญจน์    ที่ปรึกษา 

2. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ     ประธาน 

3. หัวหน้างานอาคารสถาณท่ีฯ     กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบ ารุง     กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์    กรรมการ 

6. อาจารย์ ภารดี แซ่อ้ึง      กรรมการ 

7. อาจารย์ สายชล สุขญาณกิจ     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  

1. ติดต่อ ประสานงาน จัดหาผู้เชียวชาญ เพื่อพัฒนาแผนแม่บทการปลูกต้นไม้ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

2. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงาน 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
13. ระบบกำรจัดกำรขยะส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ประธาน 

2. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  แปงใจ     รองประธาน 

3. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์     กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์     กรรมการ  

7. อาจารย์ ชะกาแก้ว สุดสีชัง     กรรมการ 

8. อาจารย์ เพ็ญนภา ภู่กันงาม      กรรมการ 

9. อาจารย์ อาจารย์ ปิยลักษณ์ เจริญชาติ    กรรมการ  

10. อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์    กรรมการ 

11. อาจารย์ ฉัตรชัย นิยะบุญ       กรรมการ 

12. อาจารย์ อรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ     กรรมการ 

13. อาจารย์ ญาณิศา เผื่อนเพาะ     กรรมการ 

14. อาจารย์ ช่อเพชร จ าปี      กรรมการ 

15. อาจารย์ ธีรพล ทรัพย์บุญ      กรรมการ 



16. อาจารย์ ปฏิภาณี ขันธโภค     กรรมการ 

17. อาจารย์ ปทิตตา นาควงษ์      กรรมการ 

18. อาจารย์ศิรประภา ดีประดิษฐุ์     กรรมการ 

19. อาจารย์ชนาธิป พรหมเพศ     กรรมการ 

20. นายนิรันดร์ ภาคสุข      กรรมการ 

21. นายอภิวิชญ์ ราศี       กรรมการ 

22. นายทรงกิต การีซอ      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. ก าหนดแนวทางและข้อปฏิบัติส าหรับวิธีการจัดการถังขยะ การเก็บขยะ เพ่ือการคัดแยกขยะอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. กำรสร้ำงและพัฒนำแผนกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียวด้วยมหำวิทยำลัยสีเขียวพี่เลี้ยง 

1. อาจารย์ เพญนภา ภู่กันงาม     ประธาน 

2. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ     กรรมการ 

3. อาจารย์ อัณธิกา เสงี่ยมใจ      กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์    กรรมการ 

5. อาจารย์ ช่อเพชร จ าปี      กรรมการ 

6. อาจารย์ ปิยลักษณ์  เจริญชาติ     เลขานุการ  

หน้าที่ 

1. จัดท ารายงานข้อเสนอแนวทางทางการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวจากคณะกรรมการ 

2. จัดหา คัดเลือก และประสานงานหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือเข้าศึกษาดูงาน  

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  



15. กำรจัดกำรควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ    ที่ปรึกษา 

2. อาจารย์ ช่อเพชร จ าปี      กรรมการ 

3. อาจารย์ ธีรพล ทรัพย์บุญ      กรรมการ 

4. อาจารย์ ชนาธิป พรหมเพศ     กรรมการ 

5. อาจารย์ เพญนภา ภู่กันงาม     กรรมการ 

6. อาจารย์ ปิยลักษณ์  เจริญชาติ     กรรมการ  

7. อาจารย์ ดร.สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์    กรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.จันทกานต์ นุชสุข     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1. พัฒนาระบบจัดเก็บ กระบวนการและองค์ความรู้ของคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการขยะ 

และการรณรงค์เพ่ือการลดการใช้ขยะ 

2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม  

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 




































































