
 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา  
สําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรU หนวยงานรอง Uคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร    
     รหัสโครงการ U6406000010 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตาม
พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดานงานจัดการ
เรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การ
บริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให
สามารถดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  

2. เพื่อใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. วิธีการดําเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศกึษาดูงาน/จัดซื้อจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U250,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. ดําเนินงานดานการบริหารจัดการ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของจํานวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง
การดําเนินงานของโครงการ 

รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารจัดการท่ีดีย่ิงขึ้น 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดีย่ิงขึ้น 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

303110010121 1. กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาวิชา
กฎหมาย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร  เปนงาน 7,200 บาท 
คาใชสอย 
อาหารวาง/อาหารกลางวัน+อาหารเย็น /คาหองประชุม คาที่พัก คาเชารถ/คาพาหนะ/คา
บํารุงรถ/คา 
เบี้ยเลี้ยง/คาทางดวน/คาน้ํามัน/คาวัสดุ เปนเงิน 7000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14200 บาท 

14,200.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 

303110010221 2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานและการเรียนการ
สอน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค 63 - 30 กย 64 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
เปนเงิน 62930 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62930 บาท 

62,930.00 10,000.00 22,930.00 15,000.00 15,000.00 

303110010331 3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 
1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม 
นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย 
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม 
นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี 
เพ่ิมสัญญาณนาฬกิาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม
นอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา 22000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 44,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 44,000.00 บาท 

303110010431 4. เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน  ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวน  ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ ราคา 17000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 34,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 34,000.00 บาท 

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 

303110010531 5. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ครุภัณฑ 
 มัลติมีเดียโปรเจคเตอร เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ ใช LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ SVGA ขนาดไมนอยกวา 
๓,๐๐๐ ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14100 บาท 

14,100.00 14,100.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
รายการครุภัณฑ 
1. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ราคา 14100 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 14,100.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 14,100.00 บาท 

303110010631 6. เครื่องพิมพ Multifunction Laser 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1 เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
2 มีรายละเอียดในการพิมพีไมนอยกวา 600x600 dpi 
3 มีความเร็ในการพิมพขาวดําสําหรับกระตาษ A ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
4 มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระตาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
5 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256MB 
6 สามารถสแกนเอกสาร ขนาต A4 (ขาวดํา และ สี ไต) ได 
7 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
8 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9 สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
10 สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
11 สามาถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
12 มีชองเชื่อมตอ (nterface) แบบ USB 2.0 หรือตีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ของ 
13 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/ 100 Base-T หรือดีกวา 
จํานวน 
ไมนอยกว 1 ชอง หรือ สมารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
14 มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
15 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
16 สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Windows 7, windows 8.1, Windows 10 และ Mac 
OS 
เปนอยางนอย 
17 มีแผน Drver ที่ใชงนรมกับระบปฏิบัติการในขอ 216 และสายเชื่อมตอ พรอมคูมือการใช
งาน 
18 มีตลับหมึก (Toner Cartridge) ที่มาพรอมกับตัวเครื่อง 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 15000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องพิมพ Multifunction Laser ราคา 15000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 
15,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,000.00 บาท 

303110010731 7. ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) ขนาด 100X150 cm 
จํานวน 2 ชิ้น ๆละ 4500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) ราคา 4500 จํานวน 2 ชึ้น รวมเปนเงิน 9,000.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,000.00 บาท 

9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 

303110010831 8. โตะพับขา เอเพ็ก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด :    โตะพับขา เอเพ็ก (180x75x74) จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 2250 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,250 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. โตะพับขา เอเพ็ก ราคา 2250 จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 2,250.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 2,250.00 บาท 

2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 

303110010931 9. เกาอ้ีสํานักงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เกาอ้ีสํานักงาน สีดํา 
พนักพิงและที่นั่งข้ึนครงไมบุฟองน้ําหุมหนัสังคระ Pบ พนักพิงสูงเปนพิเศษรองรับแผนหลัง ให 
คุณเอนพิงไดอยางเต็มที่ 
ที่วางแขนผลิตจกพลาสติกข้ึนรูป (pp Nanocomposite) ดีไซนโคงรับชวงทอนแขนไดอยางดี 
ขาเหล็กชุโครมียม 5 แกชวยกระจายน้ําหนัก พ่ิมความม่ันคงของฐาน ลอพลาสติกคู (Pบ) สีดํา 
สามารถหมุนเกาอ้ีไดรอบตัว 360 องศา หันปรับทิศทางไดงายไมตองยกเปลี่ยนทิศทาง 
ปรับระดับเกอ้ีะบบ Ga Litn ใหความรูสึกเวลานั่งนิ่มนวล กาอ้ีไมดีด-เดงขณะปรับระดับความ 
สูง 
ปรับระดับความสูงของเกาอ้ีได ระหวาง 99-107 ซม. 
รองรับน้ําหนักไดสูงสุด 100 กก. 
สี : ดํา 

9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 57 X 50 x 99-107 ซม. / 1ตัว 
จํานวน 4 ตว ๆละ 2,350 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9400 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เกาอ้ีสํานักงาน ราคา 2350 จํานวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 9,400.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,400.00 บาท 
 

303110011031 10. โตะทํางาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : โตะทํางาน สีเซอรรี่-ดํา 
ผลิตจากไม Particle Board 
ท็อปโตะ หนา 25 มม. ปดขอบ PVC Edge 
เคลือบผิว Melamine เรียบลื่น คุณสมบัติกันน้ํา ทนตอความรอน และรอยขีดขวน 
ลิ้นชักดานขวา 2 ชั้น พรอมกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด (Central Lock) 
กลองลิ้นชักใชชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกลอไนลอน แข็งแรง 
ลิ้นชักลางสามารถจัดเก็บแฟมแขวนได 
อุปกรณ Fitting คุณภาพจากเยอรมนี 
สี : เชอรรี่-ดํา 
ขนาดสินคา (กวาง x ลึก X สง) : 120 x 60 x 75 ซม/ตัว 
จํานวน 4 ตว x 3,780 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,120 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. โตะทํางาน ราคา 3780 จํานวน 4 ตัว รวมเปนเงิน 15,120.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 15,120.00 บาท 

15,120.00 15,120.00 0.00 0.00 0.00 

303110011131 11. เครื่องพิมพเลเซอร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตค - 30 ธค 63 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1 เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
2 มีรายละเอียดในการพิมพีไมนอยกวา 600x600 dpi 
3 มีความเร็ในการพิมพขาวดําสําหรับกระตาษ A ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
4 มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระตาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
5 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256MB 
6 สามารถสแกนเอกสาร ขนาต A4 (ขาวดํา และ สี ไต) ได 
7 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 

8 มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9 สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
10 สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
11 สามาถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
12 มีชองเชื่อมตอ (nterface) แบบ USB 2.0 หรือตีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ของ 
13 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/ 100 Base-T หรือดีกวา 
จํานวน 
ไมนอยกว 1 ชอง หรือ สมารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
14 มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
15 สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
16 สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการ Windows 7, windows 8.1, Windows 10 และ Mac 
OS 
เปนอยางนอย 
17 มีแผน Drver ที่ใชงนรมกับระบปฏิบัติการในขอ 216 และสายเชื่อมตอ พรอมคูมือการใช
งาน 
18 มีตลับหมึก (Toner Cartridge) ที่มาพรอมกับตัวเครื่อง 
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 15000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องพิมพเลเซอร ราคา 15000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท 

รวม 250,000.00 197,070  22,930.00   15,000.00   15,000.00  
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาวิชากฎหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดซื้อวัสดุสํานักงานและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุสํานักงานและการเรียนการสอน คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 5.00 85.00 
3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. เครือ่งพิมพ Multifunction Laser ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction Laser เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. ฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อฉากก้ันหองครึ่งกระจกใส (Partition) ช้ึน 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. โตะพับขา เอเพ็ก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะพับขา เอเพ็ก ตัว 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. เกาอ้ีสํานักงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน ตัว 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. โตะทํางาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อโตะทํางาน ตัว 4.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
11. เครื่องพิมพเลเซอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
สาเหตุหรือปจจยัความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสีย่ง 

    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ 
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