
 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา  
สําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ จัดการศึกษาภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    รหัสโครงการ 6306000013 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย

ละ 85) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่สำคัญ 
คือ ผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
การดำเนินงานดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดข้างต้น จำเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากร
เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด้านจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง 
ๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุ จัดกิจกรรมเตรียมฝึกและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์มีวัสดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้อาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ซ่อมบำรุง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 116,130.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการโครงการ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเข้า
ศึกษาของน.ศ.ชั้นปีที่ 1 (นิติศาสตร์) 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 8500 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุงรถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 2000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17700 บาท 

17,700.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 

 2. แบ่งปันความสุขและความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 7200 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 17450 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุงรถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26150 บาท 

26,150.00 26,150.00 0.00 0.00 0.00 

 3. ศึกษาดูงานศาลทุจริตจังหวัดสระบุรีและ
นิติศาสตร์สัมพันธ์ (นิติศาสตร์) 
 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 14400 บาท 
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 36480 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/บำรุงรถ/เช่ารถ/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ค่า
น้ำมัน/ค่าจ้าง 
วัสดุ เป็นเงิน 1500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52280 บาท 

52,280.00 0.00 52,280.00 0.00 0.00 

 4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ เป็นเงิน 11000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11000 บาท 

11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 

 5. กิจกรรมอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  
(ปกครองท้องถ่ิน) 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 9000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 116,130.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 
1. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาของน.ศ.ชั้นปีที่ 1 
(นิติศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. แบ่งปันความสุขและความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด
ลพบุรี 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ศึกษาดูงานศาลทุจริตจังหวัดสระบุรีและนิติศาสตร์สัมพันธ์ 
(นิติศาสตร์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. กิจกรรมอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  (ปกครองท้องถ่ิน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์หลักสูตรนิติศาสตร์    รหัสโครงการ 6306000014 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล) 
 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์  สำหรับใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ  ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ของสาขาวิชา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ้น  หลักสูตรนิติศาสตร์คณะมนุษยษศาสตร์และสังศาสตร์ได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นและทดแทนครครุภัณฑ์เดิมที่เสียหาย 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการจัดการและการเรียนการสอน 

2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 51,235.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ    
   1. คณาจารย์และนักศึกษามีควาพึงพอใจ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17000 บาท 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 4 แกนหลัก (4Core) Intel Core i3-8100 โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 3.6GHz 
มีหน่วยควาจำหลักชนิด DDR4 มีขนาด 4GB 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ขนาดบรรจุ 1TB จำนวน 1 หน่วย 
มี DVD RW จำนวน 1 หน่วย 
มีช่องเชื่อมต่ระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง 
ทีแป้นพิมพ์และเม้า 
มีจ่อภาพ 19.5 นิ้ว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ราคา 17000 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 17,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 17,000.00 บาท 

17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. เครื่องปริ๊นเตอร์อิงค์เจ็ท 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   1/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องปริ๊นเตอร์อิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3790 บาท 
ความละเอียดพิมพ์สูงสุด 5,760*1,440 dpi 
พิมพ์งานด้วยความเร็วขาวดำ 33 แผ่น/นาที สี 15 แผ่น/นาที 
รองรับการพิมพ์ไร้ขอบ 4R 
ถาดป้อนกระดาษรองรับ 100 แผ่น 
รองรับการเชื่อมต่อ UAB 2.0 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปริ๊นเตอร์อิงค์เจ็ท ราคา 3790 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 3,790.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,790.00 บาท 

3,790.00 3,790.00 0.00 0.00 0.00 

 3. เก้าอี้สำนักงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : โครงสร้างไม้ บุฟองน้ำหุ้มหนัง PVC และผ้าตาข่าย (Mesh&PVC)  
ที่วางแขน PP NANO ข้ึนรูปแข็งแรง ขาเหล็ก 5 แฉก ชุบโครเมียมกันสนิม  
ล้อไนลอน กันรอยขีดข่วนบนพื้น รองรับน้ำหนักได้ถึง 100 ก.ก. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2500 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เก้าอี้สำนักงาน ราคา 2500 จำนวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 2,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,500.00 บาท 

2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 4. ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่
พร้อมไมโครโฟน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : PA SPEAKER ล้อลาก SHERMAN #APS-220 (BT)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8900 บาท 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน ราคา 8900 จำนวน 1 ชุด  
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,900.00 บาท 

8,900.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 

 5. ตู้เหล็กอเนกประสงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ตู้บานเปิดกระจกพร้อมกุญแจล็อก  
ขนาด 91.7x45.7x182.9 สี เทาสลับ    
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้เหล็กอเนกประสงค์ ราคา 5890 จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 5,890.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,890.00 บาท 

5,890.00 5,890.00 0.00 0.00 0.00 

 6. ตู้บานเปิดทึบพร้อมกุญแจล็อก 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ตู้บานเปิดทึบพร้อมกุญแจล็อก  
ขนาด 91.7x45.7x182.9 สี เทาสลับ    
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้บานเปิดทึบพร้อมกุญแจล็อก ราคา 5700 จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 5,700.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,700.00 บาท 

5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 

 7. ตู้บานเลื่อนกระจก 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : บานเลื่อนกระจก Space Pro  
พร้อมกุญแจล็อก แผ่นชั้นปรับระดับได้ ความหนาเหล็ก 0.6 มม. 
ขนาด 120x45x110 สี เทาขาว 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ตู้บานเลื่อนกระจก ราคา 5545 จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 5,545.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,545.00 บาท 

5,545.00 5,545.00 0.00 0.00 0.00 

 8. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/62 - 31/12/62 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนา 0.6 มม.  
ทั้งตู้ ลิ้นชักรางเลื่อนเหล็กทำสี  
จัดเก็บฟอร์มเอกสารจำนวน 7   ลิ้นชัก (สำหรับต้ังโต๊ะ)  
พร้อมกุญแจล็อก 1 ชุด ขนาด 26.5x38x38.7 ซม. 
รายการครุภัณฑ์ 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ราคา 1910 จำนวน 1 หลัง  
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 1,910.00 บาท 

1,910.00 1,910.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 51,235.00     
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
2. เครื่องปริ๊นเตอร์อิงค์เจ็ท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
3. เก้าอี้สำนักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
4. ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
5. ตู้เหล็กอเนกประสงค์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
6. ตู้บานเปิดทึบพร้อมกุญแจล็อก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
7. ตู้บานเลื่อนกระจก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
8. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานรอง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและการเรียนการสอน    รหัสโครงการ 6306000018 

 
    ความสอดคล้องของโครงการ 
          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ชื่อโครงการ  63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) 

ผลผลิต/โครงการ  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 407 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการ

บริหารจัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5) 
              แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ 
 

ประเภทโครงการ 
[   ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
[   ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ            [   ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้ 
[   ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ

.......................................................... 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของบุคลากร     
เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนจะต้องใช้วัสดุในการดำเนินงาน
และจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ  
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562  ถึง วันที่ 30/09/2563    
8. พ้ืนที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 120,967.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. . ความพึงพอใจของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. คณะสามารถจัดซื้อวัสดุได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 90 
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11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.63) 

 1. จัดซื้อวัสดุสำนักงานและการเรียนการ
สอน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   ตุลาคม 62 - กันยายน 63 
สถานที่ดำเนินการ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
เป็นเงิน 120,967 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,967 บาท 

120,967.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 20,967.00 

รวม 120,967.00     

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยาภรณ์ รุจิโมระ   
13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62–ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63–ก.ย.63) 
1. จัดซื้อวัสดุสำนักงานและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ คร้ัง 2.00 3.00 4.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตร์ 
ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
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