
 

แผนงบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา 
สําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)  

 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

https://www.aru.ac.th/human/PDF/h_plan_65-1.pdf
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนวยงานรอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ช่ือโครงการ บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ภาค กศ.บป.)    
     รหัสโครงการ 6606000008 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
กลยุทธท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.3 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     ช่ือโครงการหลัก :  66401 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
     ตัวช้ีวัดท่ี : KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (95 คะแนน) 
     ตัวช้ีวัดสำนักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจ 
อยางมีประสิทธิภาพ จำเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ
และการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย  
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสำนักงาน และการใหบริการและ
สนับสนนุการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
 



๕ 
 

4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหสามารถ
ดำเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  

2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
6. วิธีการดำเนินงาน อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จักซ้ือจัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2565  ถึง วันท่ี 30/09/2566    
8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย - 
9. งบประมาณโครงการ 351,190.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดซื้อครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รายการ 5 

เชงิคุณภาพ    
   1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. ดำเนินกิจกรรมแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของจำนวนคาใชจายในโครงการที่สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในตารางการดำเนินงาน
ของโครงการ 

รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
     ผลกระทบ (Impact)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารจัดการท่ีดียิ่งข้ึน  
     ผลลัพธ (Outcome)  
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

06
01

01
21

 1. การบรรยายทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 
7,200 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท 
 

7,200 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800 

30
21

06
01

02
21

 

2. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/66 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 
56,900 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,900 บาท 

56,900 0.00 28,450.00 0.00 28,450 

30
21

06
01

03
21

 

3. ศึกษาดงูานรัฐประศาสน
ศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/01/66 - 
30/03/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 
10,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 
 
 

10,000 0.00 10,000.00 0.00 0 

30
21

06
01

04
21

 

4. เสริมทักษะการเรียนรู
เพื่อเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาวิชากฎหมาย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/65 - 
30/09/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 
7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,200 บาท 

12,200 0.00 0.00 12,200.00 0 



๗ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

06
01

05
21

 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรู
และสัมมนาการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/66 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน 
7,200 บาท 
คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,200 บาท 

12,200 0.00 0.00 12,200.00 0 

30
21

06
01

06
21

 

6. จัดซื้อวัสดุหลักสูตร
นิติศาสตร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/04/66 - 
30/06/66 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน  
31,600  บาท 
คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาเชารถ/คาทางดวน/คา
บำรุงรถ/คาที่พัก 
 - คาอาหารกลางวัน 
 - อาหารวางเครื่องด่ืม 
 - คาจางทำเอกสาร/คาจางทำเลมรายงาน/คาจาง
อ่ืนๆ 
 - คาเชาหองประชุม 
 - คาวัสดุ  
 (ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,600 บาท 
 

31,600 0.00 0.00 31,600.00 0 



๘ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

06
01

07
31

 

7. จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรโนตบุก 
จำนวน 2 เคร่ือง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 
แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรอื Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จำนวน 1 
หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรอืดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน 1 
หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 
12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา แบบ 
ติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 
802.11 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 

44,000 44,000.00 0.00 0.00 0 



๙ 
 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
21

06
01

08
31

 

8. จัดซื้อ 
เคร่ืองพิมพMultifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตัง้ถัง
หมึกพิมพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : จัดซื้อ 
เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ  
รายละเอียด เครื่องปริ้นเตอรมัลติฟงกชันอิงคเจ็ท 
ราคา 7,500 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน - เปนอุปกรณที่มี
ความสามารถเปน Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เปนเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต - มีความละเอียดใน
การพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 23 - 
มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพ ตอนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพสี
สำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) - สามารถ
สแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได - มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 
600 หรือ 600 x 1,200 dpi - มีถาดปอน
เอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - 
สามารถถายสำเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดำ - 
สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 
1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได - มีถาดใส
กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน - 
สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ
สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได 
จำนวน 4 เครื่อง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรมัลติฟงกชันอิงคเจ็ท 
ราคา 7500 จำนวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 
30,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท 

30,000 30,000.00 0.00 0.00 0 

30
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9. จัดซื้อไมโครโฟน 
จำนวน 12 ตัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ไมโครโฟนแบบไดนามิก ตัวละ 
400 บาท 

- Impedance (@ 1kHz) 600Ω +/- 30% 
- Sensitivity (0dB=1v/pa @ 1kHz) -53dB 
+/- 3dB 
- Polar Pattern Unidirectional 
- Frequency Response 50Hz - 16KHz 
จำนวน 12 ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4800  บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. ไมโครโฟน ราคา 400 จำนวน 12 ตัว รวม
เปนเงิน 4,800.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,800.00 บาท 

4,800 4,800.00 0.00 0.00 0 



๑๐ 
 

 

รหัส 
12 
หลัก 

ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จำนวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.65-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.66-มี.ค.

66) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.66-มิ.ย.66) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.66-ก.ย.66) 

30
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31

 

10. จัดซื้อเกาอี้สำนักงาน 
จำนวน 2 ตัว 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เกาอ้ีสำนักงาน จัดวางไดอยางลง
ตัวในออฟฟศ หองประชุม 
พนักพิงและที่นั่งข้ึนโครงเหล็กและไมบุฟองน้ำหุม
หนังสังเคราะห MVN 
ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรูป (PP) แข็งแรง
รองรับแขนไดอยางม่ันคง 
ขาพลาสติก (PP) 5 แฉกชวยกระจายน้ำหนักเพ่ิม
ความม่ันคงของฐาน ลอพลาสติกคู (PP) สีดำ 
สามารถหมุนเกาอ้ีไดรอบตัว 360 องศา หันปรับ
ทิศทางไดงายไมตองยกเปลี่ยนทิศทาง 
ปรับระดับเกาอ้ีระบบ Gas Lifting ใหความรูสึก
เวลานั่งนิม่นวล เกาอ้ีไมดีด-เดงขณะปรับระดับ
ความสูง 
ปรับระดับความสูงของเกาอ้ีได ไมรอยกวา 87-
97 ซม. 
รองรับน้ำหนักไดสูงสุด 80 กก. 
สี : ดำ 
ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง)ไมนอยกวา : 56 
× 61 × 87-97 ซม. / ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,658 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เกาอ้ีสำนักงาน ราคา 2329 จำนวน 2 ตัว 
รวมเปนเงิน 4,658.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,658.00 บาท 

4,658 4,658.00 0.00 0.00 0 
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11. บริหารจัดการและ
สนับสนุนการเรียนสอน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/09/66 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ เปนเงิน 
122,732 บาท 
คาเบี้ยประชุม/อาจารยพิเศษ/คาพาหนะเหมา
จาย./คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาซอม
บำรุง/คาเชารถ/เคาเบั้ยเลี้ยง/คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม/คาอาหาร/คาที่พัก/คาหนังสือพิมพ/คา 
/คาของที่ระลึก/วัสดุ  
(ถัวจายทุกรายการ) 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 117732 บาท 

117,732 10,000.00 25,000.00 45,000.00 37,732 
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12. จัดซื้อเลนสสำหรับ
กลองถายภาพ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
   01/10/65 - 
30/12/65 
 
สถานที่ดำเนินการ 
   ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เลนสสำหรับกลองถายภาพ  
องศารับภาพไมนอยกวา  76.5°- 5.4° 
โครงสรางชิ้นเลนส  17 ชิ้น จัดเปน 13 กลุม 
รูรับแสงกวางสุดไมนอยกวา F3.5-6.3 
รับแสงแคบสุดไมนอยกวา F22 
ไดอะแฟรมไมนอยกวา 7 กลีบ 
โฟกัสใกลสุดไมนอยกวา 39 ซม. 
อัตราขยายไมนอยกวา 0.33 เทา 
ระบบปองกันการสั่นไหว   มี 
ฟลเตอรไมนอยกวา 72 มม. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,900 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. เลนสสำหรับกลองถายภาพ ราคา 19900 
จำนวน 1 เลนส รวมเปนเงิน 19,900.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 19,900.00 บาท 

19,900 19,900.00 0.00 0.00 0 

รวม 351,190 110,358 65,250 107,800 67,782 
รอยละการเบิกจายรายไตรมาส 100.00 31.42 18.58 30.70 19.30 



๑๑ 
 

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2565 ป 2566 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.65–ธ.ค.
65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.66 มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.66–ก.ย.66) 

1. การบรรยายทางรัฐประศาสนศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 1.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 85.00 

3. ศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. เสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษาวิชากฎหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรูและสัมมนา
การฝกประสบการณวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน 

กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม มีความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

6. จัดซื้อวัสดุหลักสูตรนิติศาสตร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุหลักสูตร
นิติศาสตร 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
จำนวน 2 เครื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก 

เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. จัดซื้อ เครื่องพิมพMultifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

เคร่ือง 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
9. จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 12 ตัว ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จัดซื้อไมโครโฟน ตัว 12.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 
ตัว 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน ตัว 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

11. บริหารจัดการและสนับสนนุการ
เรียนสอน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานบริหารจัดการ
และสนับสนุนการเรียนสอน 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
12. จัดซื้อเลนสสำหรับกลองถายภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเลนสสำหรับกลอง

ถายภาพ 
คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข 
 


