
งบประมาณ เงนิรายได้

001 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  16,010.00 
002 ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  18,000.00 
003 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  64,200.00 
004 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  12,450.00 
005 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  1,498.00   
006 โครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวสัดุ) พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  2,200.00   
007 โครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  1,000.00   
008 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  3,901.76   
009 ค่าวสัดุงานอาคารสถานที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  2,100.00   
010 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  1,500.00   
011 ค่าวสัดุงานอาคารสถานที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  10,350.00 
012 ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  49,500.00 
013 โครงการสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร (ค่าวสัดุ) พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  1,600.00   
014 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  1,500.00   
015 โครงการสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร (ค่าวสัดุ) ธนัวาคม พ.ศ. 2562  3,010.00   
016 โครงการสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร (ค่าวสัดุ) ธนัวาคม พ.ศ. 2562  1,000.00   
017 โครงการสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร (ค่าวสัดุ) ธนัวาคม พ.ศ. 2562  600.00     
018 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) ธนัวาคม พ.ศ. 2562  1,500.00   
019 ค่าจ้างเหมาบริการ ธนัวาคม พ.ศ. 2562  26,750.00 
020 โครงการบริการวชิาการแก่เยาวชนเนื่องในวนัเด็กแห่งชาติ มกราคม พ.ศ. 2563  2,499.00   
021 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) มกราคม พ.ศ. 2563  2,000.00   

022
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏบิัติงานและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวสัดุ)

มกราคม พ.ศ. 2563  1,000.00   

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใตแ้ผนจัดหาพัสด ุ/ การจัดซ้ือจัดจ้าง ของโครงการ / กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

เลขที่ รายการ
ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้าง
(เดอืน ปี ที่คาดว่าจัดซ้ือ)

ผลผลิต  จ านวน
เงนิที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
 หมายเหตุ



งบประมาณ เงนิรายได้

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใตแ้ผนจัดหาพัสด ุ/ การจัดซ้ือจัดจ้าง ของโครงการ / กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์
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จัดจ้าง
 หมายเหตุ

023
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏบิัติงานและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวสัดุ)

มกราคม พ.ศ. 2563  564.00     

024
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏบิัติงานและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย)

มกราคม พ.ศ. 2563  5,000.00   

025
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏบิัติงานและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย)

มกราคม พ.ศ. 2563  5,000.00   

026 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) มกราคม พ.ศ. 2563  1,000.00   
027 ค่าวสัดุงานอาคารสถานที่ มกราคม พ.ศ. 2563  12,042.00 

028
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏบิัติงานและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย)

มกราคม พ.ศ. 2563  15,000.00 

029
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏบิัติงานและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย)

มกราคม พ.ศ. 2563  15,000.00 

030 โครงการสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร (ค่าวสัดุ) มกราคม พ.ศ. 2563  600.00     
031 ค่าครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว มกราคม พ.ศ. 2563  3,900.00   

032
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏบิัติงานและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย)

มกราคม พ.ศ. 2563  4,000.00   

033
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏบิัติงานและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย)

มกราคม พ.ศ. 2563  2,000.00   

034
โครงการบริการวชิาการเนื่องในวนัสถาปนามหาวทิยาลัยนราธวิาสราช
นครินทร์ คร้ังที่ 15 ศิลปวฒันธรรมมลายู (ค่าใช้สอย)

กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  1,250.00   

035
โครงการบริการวชิาการเนื่องในวนัสถาปนามหาวทิยาลัยนราธวิาสราช
นครินทร์ คร้ังที่ 15 ศิลปวฒันธรรมมลายู (ค่าวสัดุ)

กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  2,730.00   



งบประมาณ เงนิรายได้

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใตแ้ผนจัดหาพัสด ุ/ การจัดซ้ือจัดจ้าง ของโครงการ / กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์
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ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้าง
(เดอืน ปี ที่คาดว่าจัดซ้ือ)
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เงนิที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
 หมายเหตุ

036
โครงการบริการวชิาการเนื่องในวนัสถาปนามหาวทิยาลัยนราธวิาสราช
นครินทร์ คร้ังที่ 15 Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์
ภาษาจีน (ค่าวสัดุ)

กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  1,550.00   

037 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  1,000.00   
038 โครงการเยีย่มบ้านลูกอุณากรรณ (ค่าใช้สอย) กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  500.00     
039 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  2,500.00   

040
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ (ค่า
วสัดุ)

กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  2,000.00   

041 ค่าวสัดุงานอาคารสถานที่ กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  5,505.00   
042 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  1,500.00   
043 ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  12,500.00 
044 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) มีนาคม พ.ศ. 2563  1,000.00   
045 ค่าบ ารุงรักษาลิฟต์รายปี มีนาคม พ.ศ. 2563  16,050.00 
046 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวสัดุ) มีนาคม พ.ศ. 2563  4,990.00   
047 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวสัดุ) มีนาคม พ.ศ. 2563  8,556.00   
048 โครงการส ารวจความต้องการการเปิดหลักสูตรปริญญาโท มีนาคม พ.ศ. 2563  4,260.00   

049
โครงการบริการวชิาการเนื่องในวนัสถาปนามหาวทิยาลัยนราธวิาสราช
นครินทร์ คร้ังที่ 15 งานแถลงข่าว

มีนาคม พ.ศ. 2563  20,000.00 

050 โครงการศิลป์อาสา มีนาคม พ.ศ. 2563  12,000.00 

051
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการบุคลากรและนักศึกษา 
(กิจกรรมที่ 2) (ค่าวสัดุ)

มีนาคม พ.ศ. 2563  3,075.00   

052 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) มีนาคม พ.ศ. 2563  1,500.00   

053
โครงการส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม (กิจกรรมที่ 1) (ค่าวสัดุ)

มีนาคม พ.ศ. 2563  1,700.00   



งบประมาณ เงนิรายได้

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใตแ้ผนจัดหาพัสด ุ/ การจัดซ้ือจัดจ้าง ของโครงการ / กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

เลขที่ รายการ
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เงนิที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
 หมายเหตุ

054
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการบุคลากรและนักศึกษา 
(กิจกรรมที่ 1) (ค่าวสัดุ)

มีนาคม พ.ศ. 2563  2,260.00   

055 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวสัดุ) มีนาคม พ.ศ. 2563  11,995.20 

056
โครงการบริการวชิาการเนื่องในวนัสถาปนามหาวทิยาลัยนราธวิาสราช
นครินทร์ คร้ังที่ 15 ศิลปวฒันธรรมมลายู (ค่าวสัดุ) แก้โครงการ

มีนาคม พ.ศ. 2563  320.00     

057
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ (ค่า
ใช้สอย)

มีนาคม พ.ศ. 2563  8,000.00   

058 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2563  2,300.00   
059 ค่าจ้างเหมาบริการ มีนาคม พ.ศ. 2563  3,883.50   
060 ค่าวสัดุส านักงาน มีนาคม พ.ศ. 2563  4,050.00   

061
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศิลปศาสตร์ (ค่า
วสัดุ)

มีนาคม พ.ศ. 2563  93,440.00 

062
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศิลปศาสตร์ (ค่า
ใช้อสอย)

มีนาคม พ.ศ. 2563  23,470.00 

063 ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน เมษายน พ.ศ. 2563  3,420.00   
064 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวสัดุ) เมษายน พ.ศ. 2563  11,500.00 
065 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) เมษายน พ.ศ. 2563  1,000.00   
066 ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน เมษายน พ.ศ. 2563  16,200.00 
067 ค่าจ้างเหมาบริการ เมษายน พ.ศ. 2563  2,700.00   
068 โครงการเพิ่มพูนทักษะนอกหลักสูตร เมษายน พ.ศ. 2563  300.00     

069 โครงการประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) เมษายน พ.ศ. 2563  50,000.00 

070 โครงการประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวสัดุ) เมษายน พ.ศ. 2563  4,400.00   
071 โครงการประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวสัดุ) เมษายน พ.ศ. 2563  5,150.00   



งบประมาณ เงนิรายได้

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใตแ้ผนจัดหาพัสด ุ/ การจัดซ้ือจัดจ้าง ของโครงการ / กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

เลขที่ รายการ
ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้าง
(เดอืน ปี ที่คาดว่าจัดซ้ือ)

ผลผลิต  จ านวน
เงนิที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
 หมายเหตุ

072 โครงการศิลป์อาสา เมษายน พ.ศ. 2563  9,000.00   
073 โครงการศิลป์อาสา เมษายน พ.ศ. 2563  8,100.00   
074 โครงการศิลป์อาสา เมษายน พ.ศ. 2563  900.00     
075 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เมษายน พ.ศ. 2563  21,000.00 
076 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) เมษายน พ.ศ. 2563  1,000.00   
077 โครงการสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร (ค่าวสัดุ) เมษายน พ.ศ. 2563  500.00     
078 ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน เมษายน พ.ศ. 2563  19,800.00 
079 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวสัดุ) เมษายน พ.ศ. 2563  8,400.00   
080 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าวสัดุ) เมษายน พ.ศ. 2563  4,050.00   

081 โครงการประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) เมษายน พ.ศ. 2563  450.00     

082 ค่าจ้างเหมาบริการ เมษายน พ.ศ. 2563  3,300.00   
083 ค่าจ้างเหมาบริการ พฤษภาคม พ.ศ. 2563  1,959.00   
084 ค่าวสัดุการศึกษา พฤษภาคม พ.ศ. 2563  4,975.00   
085 ค่าวสัดุการศึกษา พฤษภาคม พ.ศ. 2563  3,979.00   
086 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป พฤษภาคม พ.ศ. 2563  600.00     
087 โครงการแหล่งเรียนรู้ชาวอุณากรรณ (ค่าใช้สอย) พฤษภาคม พ.ศ. 2563  500.00     
088 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนากายภาพ (ค่าใช้สอย) พฤษภาคม พ.ศ. 2563  18,950.00 
089 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) พฤษภาคม พ.ศ. 2563  1,000.00   

090
โครงการบริการวชิาการเนื่องในวนัสถาปนามหาวทิยาลัยนราธวิาสราช
นครินทร์ คร้ังที่ 15 Chinese day เปิดโลกแดนมังกร สอนศิลป์
ภาษาจีน (ค่าใช้สอย)

พฤษภาคม พ.ศ. 2563  400.00     

091 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนากายภาพ (ค่าใช้สอย) พฤษภาคม พ.ศ. 2563  8,960.00   
092 โครงการสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร (ค่าวสัดุ) พฤษภาคม พ.ศ. 2563  500.00     
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093 โครงการสร้างขวญัก าลังใจนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) พฤษภาคม พ.ศ. 2563  5,000.00   
094 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) พฤษภาคม พ.ศ. 2563  8,809.85   
095 ค่าวสัดุการพิมพ์ พฤษภาคม พ.ศ. 2563  4,800.00   
096 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) พฤษภาคม พ.ศ. 2563  1,000.00   
097 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนากายภาพ (ค่าวสัดุ) พฤษภาคม พ.ศ. 2563  31,390.00 

098
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษามลายู (กิจกรรมที่ 
1) (ค่าวสัดุ)

พฤษภาคม พ.ศ. 2563  1,240.00   

099
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษามลายู (กิจกรรมที่ 
2) (ค่าวสัดุ)

พฤษภาคม พ.ศ. 2563  1,300.00   

100 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจฯ มิถุนายน พ.ศ. 2563  600.00     
101 โครงการทบทวนและจัดท าแผน คณะศิลปศาสตร์ (ค่าวสดุ) มิถุนายน พ.ศ. 2563  3,900.00   
102 ค่าวสัดุการศึกษา มิถุนายน พ.ศ. 2563  23,250.00 
103 ค่าครุภณัฑ์การศึกษา มิถุนายน พ.ศ. 2563  54,600.00 

104
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ คณะศิลปศาสตร์ 
(ค่าวสัดุ)

มิถุนายน พ.ศ. 2563  1,500.00   

105
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการบุคลากรและนักศึกษา 
(กิจกรรมที่ 1) (ค่าใช้สอย)

มิถุนายน พ.ศ. 2563  640.00     

106 โครงการทบทวนและจัดท าแผน คณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) มิถุนายน พ.ศ. 2563  9,000.00   
107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) มิถุนายน พ.ศ. 2563  350.00     
108 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) มิถุนายน พ.ศ. 2563  1,300.00   
109 ค่าครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว มิถุนายน พ.ศ. 2563  6,000.00   
110 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) มิถุนายน พ.ศ. 2563  1,500.00   
111 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย/์การพยาบาล มิถุนายน พ.ศ. 2563  9,990.00   
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112
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ คณะศิลปศาสตร์ 
(ค่าวสัดุ)

มิถุนายน พ.ศ. 2563  10,861.00 

113 โครงการสานสัมพันธอ์ุณากรรณช่อที่ 6 (ค่าวสัดุ) กรกฎาคม พ.ศ. 2563  6,190.00   
114 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว กรกฎาคม พ.ศ. 2563  9,500.00   
115 ค่าจ้างเหมาบริการ กรกฎาคม พ.ศ. 2563  25,000.00 
116 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) กรกฎาคม พ.ศ. 2563  1,500.00   
117 โครงการสร้างขวญัก าลังใจบุคลากร (ค่าวสัดุ) กรกฎาคม พ.ศ. 2563  800.00     
118 ค่าวสัดุงานอาคารสถานที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2563  10,000.00 
119 ค่าจ้างเหมาบริการ กรกฎาคม พ.ศ. 2563  3,400.00   
120 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) กรกฎาคม พ.ศ. 2563  1,500.00   
121 ค่าวสัดุส านักงาน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  25,950.00 
122 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป กรกฎาคม พ.ศ. 2563  8,300.00   
123 ค่าจ้างเหมาบริการ กรกฎาคม พ.ศ. 2563  2,200.00   
124 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) สิงหาคม พ.ศ. 2563  1,500.00   
125 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2563  29,630.00 
126 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) สิงหาคม พ.ศ. 2563  1,500.00   

127
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
(ภาษาอังกฤษ)

สิงหาคม พ.ศ. 2563  4,800.00   

128 ค่าจ้างเหมาบริการ สิงหาคม พ.ศ. 2563  5,800.00   
129 ค่าวสัดุการพิมพ์ สิงหาคม พ.ศ. 2563  23,770.00 
130 ค่าวสัดุการศึกษา สิงหาคม พ.ศ. 2563  1,500.00   ยกเลิกประมาณการ
131 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ สิงหาคม พ.ศ. 2563  11,880.00 
132 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2563  1,500.00   
133 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2563  6,590.00   
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134 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2563  7,320.00   
135 ค่าวสัดุส านักงาน สิงหาคม พ.ศ. 2563  8,000.00   
136 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว สิงหาคม พ.ศ. 2563  20,750.00 
137 ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน สิงหาคม พ.ศ. 2563  19,950.00 
138 โครงการรับสมัครและบริการส่ิงสนับสนุนการสอบคัดเลือกนักศึกษา สิงหาคม พ.ศ. 2563  300.00     

139
โครงการรับประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ระดับหลักสูตร 
(ภาษามลาย)ู

สิงหาคม พ.ศ. 2563  4,800.00   

140 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) สิงหาคม พ.ศ. 2563  1,200.00   

141
โครงการบริการและสวสัดิการนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
ด้านป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (ค่าใช้สอย)

สิงหาคม พ.ศ. 2563  9,500.00   

142 ค่าครุภณัฑ์การศึกษา สิงหาคม พ.ศ. 2563  9,000.00   
143 ค่าวสัดุงานอาคารสถานที่ สิงหาคม พ.ศ. 2563  10,000.00 
144 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย/์การพยาบาล สิงหาคม พ.ศ. 2563  12,000.00 
145 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย/์การพยาบาล สิงหาคม พ.ศ. 2563  7,950.00   
146 โครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา สิงหาคม พ.ศ. 2563  2,550.00   
147 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนากายภาพ (ค่าใช้สอย) สิงหาคม พ.ศ. 2563  14,700.00 
148 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สิงหาคม พ.ศ. 2563  3,950.00   

149
โครงการบริการและสวสัดิการนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
ด้านป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (ค่าใช้สอย)

สิงหาคม พ.ศ. 2563  4,000.00   

150
โครงการบริการและสวสัดิการนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
ด้านป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (ค่าวสัดุ)

สิงหาคม พ.ศ. 2563  5,970.00   

151 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ สิงหาคม พ.ศ. 2563  1,920.00   
152 โครงการมนร. เพื่อสังคมพหุวฒันธรรม สิงหาคม พ.ศ. 2563  550.00     
153 โครงการทบทวนและจัดท าแผน คณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) สิงหาคม พ.ศ. 2563  6,000.00   
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154 ค่าวสัดุส านักงาน สิงหาคม พ.ศ. 2563  1,620.00   
155 โครงการจัดท าหลักสูตรวชิาโท คณะศิลปศาสตร์ กันยายน พ.ศ. 2563  3,000.00   
156 โครงการทบทวนและจัดท าแผน คณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) กันยายน พ.ศ. 2563  3,000.00   

157
โครงการส ารวจความต้องการการเปิดหลักสูตรปริญญาโท การสอน
ภาษาอังกฤษ

กันยายน พ.ศ. 2563  540.00     

158 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยคณะศิลปศาสตร์ (ค่าใช้สอย) กันยายน พ.ศ. 2563  1,000.00   
159 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยคณะศิลปศาสตร์ (ค่าวสัดุ) กันยายน พ.ศ. 2563  1,700.00   
160 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) กันยายน พ.ศ. 2563  1,500.00   

161
โครงการบริการและสวสัดิการนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
ด้านป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (ค่าใช้สอย)

กันยายน พ.ศ. 2563  600.00     

162 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ กันยายน พ.ศ. 2563  750.00     
163 โครงการมนร. เพื่อสังคมพหุวฒันธรรม กันยายน พ.ศ. 2563  600.00     

164
โครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF

กันยายน พ.ศ. 2563  800.00     

165 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน (รถตู้) กันยายน พ.ศ. 2563  1,200.00   

166
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ระดับคณะ
 ปีการศึกษา 2562 (ค่าใช้สอย)

กันยายน พ.ศ. 2563  8,020.00   

167
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ระดับคณะ
 ปีการศึกษา 2562 (ค่าวสัดุ)

กันยายน พ.ศ. 2563  2,400.00   

168
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ระดับคณะ
 ปีการศึกษา 2562 (ค่าใช้สอย)

กันยายน พ.ศ. 2563  300.00     

169 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2563  1,700.00   
170 โครงการประชุมคณะศิลปศาสตร์ กันยายน พ.ศ. 2563  225.00     
171 โครงการสร้างความร่วมมือสหกิจศึกษาฯ กันยายน พ.ศ. 2563  3,788.00   



งบประมาณ เงนิรายได้

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใตแ้ผนจัดหาพัสด ุ/ การจัดซ้ือจัดจ้าง ของโครงการ / กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์

เลขที่ รายการ
ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้าง
(เดอืน ปี ที่คาดว่าจัดซ้ือ)

ผลผลิต  จ านวน
เงนิที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
 หมายเหตุ

172 โครงการสร้างความร่วมมือสหกิจศึกษาฯ กันยายน พ.ศ. 2563  3,000.00   


