
สถานที่จดัประชุม  

โครงการพฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา

ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



งบประมาณในการด าเนินงาน

ค่าที่พกั  (20 คนๆ ละ 900 บาท x 2 คืน) 36,000 บาท

ค่าหอ้งประชมุ  (3 วนัๆ ละ 2,000 บาท) 6,000 บาท

ค่าอาหาร (20 คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 250 บาท) 25,000 บาท

ค่าอาหารว่าง (20 คนๆ 6 มื้อๆ ละ 50 บาท) 6,000 บาท

รวมงบประมาณที่สามารถใชไ้ด ้ 73,000 บาท



รายช่ือผูเ้ขา้รว่มประชมุ

1. ผศ.สาโรช  ปรุสิงัคหะ

2. อ.ทศันี สทุธวิงศ์

3. นายสายชน  คงคะพนัธ์

4. นางยพุนิ  กจิที่พึง่

5. นางพรทพิย ์ เดชรอด

6. นางสาวรสสคุนธ ์ ค าสอน

7. นางสาวเมตตา  สงัขท์อง

8. นายอรรถสทิธิ์  กจิที่พึง่

9. นางสาวอจัฉรยิะณัฐ  จนัทรส์งิห ์

10. นางนภารตัน์  จ าเนียร

11. นางสาวพชัราภรณ์  ต่อดอก

12. นายกสพิงษ์ กสพินัธ ์

13. นายอ านาจ  แกว้ภผูา

14. นายเจษฎา  สขุสมพชื

15. นางสาวฐติริตัน์  ขาวบรสิุทธิ์

16. นายมานิช โชติช่วง

17. นางสาวยุธิดา  เข็มปญัญา

18. นางศศินนัท ์ เลา้ประเสรฐิ

19. นางสาวชลธชิา  สว่างอารมณ์

20. วทิยากร



หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกโรงแรมในการจดัประชุมนอกสถานที่

**การคดัเลอืกโรงแรมในการจดัประชมุ เป็นไปตามเกณฑส์ านกังานสเีขียว 

หมวดที่ 3 การใชท้รพัยากรและพลงังาน

ขอ้ 3.4 การประชมุและการจดันิทรรศการ

3.4.2 การจดัการประชมุและนิทรรศการที่มีการใช ้วสัดุที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม ลดการใชท้รพัยากร

พลงังาน และลดของเสยีที่เกดิข้ึน

(๓) การก าหนดแนวทางเลอืกสถานที่ภายนอกส านักงานที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

หลกัฐาน

การคดัเลอืกสถานที่ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม และการสมัภาษณ์ความเขา้ใจ โดยส านกังานตอ้งหาขอ้มูลโรงแรม  

ในพื้นที่ที่เป็น โรงแรม green hotel หรอืโรงแรมที่เป็นมิตร กบัสิง่แวดลอ้มไว ้ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าทางส านกังาน
มีการสบืคน้หาขอ้มูลเพื่อเป็นแผนไว ้ส าหรบัการจะจดัประชุมนอกสถานที่

กรณีที่ไม่มีโรงแรมที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มในพื้นที่ ส านกังานสามารถท าหนงัสอืขอความร่วมมือกบัโรงแรมที่จะ

เขา้ใชบ้รกิารว่าการ จดัประชมุขอใหจ้ดัประชมุเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม Green meeting





พบทะเลรสีอรท์ จ.ตราด

รายการ ราคา จ านวน รวม

ค่าที่พกั 1,500/หอ้ง 11 หอ้ง 33,000

อาหารกลางวนั 250/คน/มื้อ 2 มื้อ 10,000

อาหารเยน็ 250/มื้อ 2 มื้อ 10,000

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ/คน 80 ชดุ 4,000

ค่าหอ้งประชมุ 5,000/วนั 2 วนั 10,000

รวมค่าใชจ้า่ย 67,000





หอ้งประชุม





หอ้งพกั







บรรยากาศรอบ ๆ รสีอรท์









28 ต.ค.63 (กลางวนั) 29 ต.ค.63 (กลางวนั) อาหารเยน็ (28-29 ต.ค.63)  (เลอืกรายการละ 1 เมนู)

ปลาทอดราดน ้าปลา สม้ต า ปลากะพง (ทอดราดน ้าปลา/สามรส/น่ึงซีอิ๊ว/น่ึงมะนาว/ย่าง)

น ้าพรกิ + ผกัสด ไก่ย่าง ตม้ๆ (ตม้สลอมะจูปลากะพง/แกงสม้กุง้ผกัรวม/ตม้กระวานปลา/ตม้ย ารวมมิตร/

แกงคัว่สบัปะรดหอยมะระ)

ตม้กระดูกหมูเหด็หอม ตม้แซ่บกระดูกหมู ปูมา้น่ึง/ก ัง้ทอดกระเทยีม/ปูมา้ผดัผงกระหรี่/ปูผดัพรกิไทยด า

หมูผดักะปิ ลาบหมู กุง้ทอดกระเทยีม/กุง้ผดัผงกระหรี่/แกงป่ากุง้/กุง้อบวุน้เสน้ 

ทอดมนัปลาอนิทรยี ์ คอหมูย่าง ปลาหมึก(น ้ามนัหอย/ปลาหมึกผดัไข่เค็ม/ปลาหมึกผดักะปิ)

ขา้วเปลา่ ขา้วเปลา่ น ้าพรกิไข่ปู/ปลาพลา่/หมูผดักะปิ/ทอดมนัปลาอนิทรยี ์

ผลไม้ ผลไม ้ ขา้วเปล่า

น ้าและน ้าแข็ง น ้าและน ้าแข็ง ผลไม ้

น ้ าและน ้าแข็ง

รายการอาหาร



เลขท่ีห้อง ช่ือห้อง จ ำนวนผู้เข้ำพัก
101 standard twin 2
103 standard twin 2
301 standard double 2
302 standard double 2
801 standard twin 2
802 standard twin 2
803 standard twin 2
804 standard twin 2
805 standard twin 2
806 standard double 2
807 standard double 2

รำยละเอียดห้องพัก



101103

805 - 801

807 – 806
Double

302, 301
Double



ล ำดับท่ี
1
2 อ.ทศันี  สุทธิวงศ์ นางนภารัตน์  จ าเนียร
3 นายอรรถสิทธ์ิ  กิจทีพ่ึ่ง นางยุพิน  กิจทีพ่ึ่ง
4 นายมานิช  โชติช่วง  นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก
5 นางพรทพิย์  เดชรอด นางสาวเมตตา  สังข์ทอง
6 นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธ์ิ
7 นายสายชน  คะคะพันธ์ นายกสิพงษ์  กสิพันธ์
8 นายอ านาจ  แก้วภูผา นายเจษฎา  สุขสมพืช
9 นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา
10 นางศศินันท ์ เล้าประเสริฐ นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย์
11

กำรจับคู่ห้องพัก
ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ

วิทยากร



สายชน 

กสพิงษ์

101

อ านาจ

เจษฎา

103

302

ผศ.สาโรช วทิยากร

รสสุคนธ์

ฐติริตัน์

อรรถสทิธิ์

ยุพนิ

มานิช

พชัราภรณ์

อ.ทศันี

นภารตัน์

ศศินนัท์

ชลธชิา

อจัฉรยิะณฐั

ยุธดิา

พรทพิย์

เมตตา

301

801803804805806807 802


