
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง  
ประจำปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/2565  

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
******************************************************************************************* 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 50/2564  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง  
1.2 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖4  - ๓๑ มกราคม 2565)  
1.4 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
1.5 สรุปคำของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  คำขอตั้งงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เงินรายได้จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ)  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
   - 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: อาหารว่างและเครื่องดื่มจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมในระหว่างการประชมุ  



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง  
ประจำปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/2565  

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
******************************************************************************************* 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 50/2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง   
 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั ้งที ่ 10/2564 เมื ่อวันที ่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และครั ้งที ่ 11/2564 เมื ่อวันที ่ 17 ธันวาคม  
พ.ศ.2564 จึงมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการงบบประมาณ การเงินการคลัง โดยมีการเปลี ่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการ ให้ยกเลิกสั่งเดิม และใช้คำสั่งนี้แทน รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่
ประชุมเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.2 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา  
 

   รายงานทางการเงินจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย
ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงาน
ทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารในการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผน ควบคุม ติดตามประเมินผล และ  
การตัดสินใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  
   ผลการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รวม
รายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,099,258,831.97 บาท และรายจ่ายรวมของมหาวิทยาลัย จำนวน 
1,083,988,999.69 บาท ทำให้มีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำนวนเงิน 29,950,551.67 บาท 
เพิ่มขึ้น 14,680,719.39 บาท หรือร้อยละ 96.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากงบประมาณเพิ่มขึ้น 
65,431,129.36 หรือร้อยละ 10.37 เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับรายจากการขายสินค้าและ
บริการ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) มีรายได้ลดลง 73,497,886.30 บาท หรือร้อยละ 21.01 เนื ่องจาก
มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา  
การเลื ่อนชำระค่าลงทะเบียน งดเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 
2/2563, 3/2563 และ 1/2564 และรายละเอียดสถานะทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ 
จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖4  - ๓๑ มกราคม 2565) 
 

   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓  - ๓๑ มกราคม 2565) ประกอบด้วย  
   (1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 มกราคม 2565 (เงินงวด) ในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 127,562,100 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 43.70 และมีผลการใช้จ่ายใช้งบประมาณ จำนวน 134,626,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.12  
   (2) งบประมาณเงินรายได้ ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2565 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม จำนวน 52,316,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.56 จำแนกเป็นแหล่งงบ บ.กศ.  
(อนุมัติครั้งที่ 1) จำนวน 42,648,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.78 และ แหล่งงบ กศ.ปช. (อนุมัติครั้งที่ 1) 
จำนวน 9,668,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.89  
   (3) งบประมาณกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 23,616,500 
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.77  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิตาม พ.ร.บ. จ านวน 493,116,600 บาท โดย ณ วันที่ 

1 ตุลาคม 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นเงินงวด จ านวน 291,877,700 บาท จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

3

ประเภทงบรายจา่ย งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณที่ได้รับใช้จริง ร้อยละ

งบบุคลากร 108,057,400 54,028,700 50.00

งบด าเนินงาน 9,796,400 4,898,200 50.00

งบลงทุน 90,638,900 90,638,900 100.00

งบอุดหนุนทั่วไป 284,623,900 142,311,900 50.00

งบรายจ่ายอ่ืน - - -

รวมทั้งส้ิน 493,116,600 291,877,700 59.19

มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ/บริหารงบประมาณท่ีสอดคล้องกับแนวทางของส านักงบประมาณ  ดังนี้

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค. 64 – ธ.ค. 64) (ม.ค. 65 – มี.ค. 65) (เม.ย. 65 – มิ.ย. 65) (ก.ค. 65 – ก.ย. 65)

เบิกจ่าย* ใช้จ่าย** เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย
ภาพรวม (ร้อยละ) 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100.00

รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100.00
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100.00

หมายเหตุ : * เบิกจ่าย คือ วงเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายในระบบ GFMIS
** ใช้จ่าย คือ วงเงินงบประมาณที่ก่อหนีผู้กพัน (วางPO) ในระบบ GFMIS รวมกับวงเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS



291.8777

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม

พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 25654

127.5621 (43.70%)

134.6261 (46.12%)

เบิกจ่ายร้อยละ 43.70 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 51.00

ใช้จ่ายร้อยละ 46.12 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 56.24 

100.8949
8.6964 (8.62%)

15.4265 (15.29%)

173.6480
117.3540 (67.58%)

117.3540 (67.58%)

14.8918
1.1196 (7.52%)

1.1656 (7.83%)

2.44300.3920 (16.05%)

0.6799 (27.83%)

หมายถึง ร้อยละการเบิกจ่าย        หมายถึง ร้อยละการใช้จ่าย



291.8777

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565
5

127.5621 (43.70%)

134.6261 (46.12%)

เบิกจ่ายร้อยละ 43.70 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 51.00

ใช้จ่ายร้อยละ 46.12 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 56.24 

54.028739.0385 (72.26%)

39.0385 (72.26%)

4.8982
0.6660 (13.60%)

0.6660 (13.60%)

90.6389
0.5798 (0.64%)

6.3653 (7.02%)

142.3119
87.2777 (61.33%)

88.5561 (62.23%)

หมายถึง ร้อยละการเบิกจ่าย

หมายถึง ร้อยละการใช้จ่าย

เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจากงบประมาณแผน่ดนิภาพรวม

-
- (-%)

- (-%)
งบรายจ่ายอื่น



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565 6

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายจริง

งบบุคลากร

30.60%

งบด าเนินงาน

0.52%

งบลงทุน

0.45%
งบเงินอุดหนนุ

68.43%

ร้อยละการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท



สรุปการใช้ งบประมาณแผน่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินงวด) จ าแนกตามหน่วยงาน 
(การบรรลุเป้าหมายเกณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละการเบิกจ่าย 51.00 ร้อยละการใช้จ่าย 56.24)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565
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ศูนย์วิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

กองอาคารสถานที่และบริการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

กองนโยบายและแผน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันภาษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

กองพัฒนานักศึกษา

กองบริหารงานบุคคล

กองคลัง

คณะครุศาสตร์

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวม

ร้อยละการเบิกจ่าย*

ร้อยละการใช้จ่าย**

หมายเหตุ : 1. * ร้อยละการเบิกจ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS
2. ** ร้อยละการใช้จ่าย คือ ร้อยละของงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน (วางPO) ในระบบ GFMIS รวมกับงบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS



รายการ จ านวน จัดสรร 
ก่อหนี้ผูกพัน
(วาง PO)

ผล
การเบิกจ่าย

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

1. ค่าครุภัณฑ์ 153 60.7914 5.7855 0.5798 6.00

- ด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 75 41.3027 1.9208 0.0830 0.20

- ด้านสังคมศาสตร์ 23 8.5739 3.2030 0.4968 5.79

- ด้านวิทยาศาสตร์ – สุขภาพ 55 10.9148 0.6617 - -

2. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 13 29.8475 - - -

- ปีเดียว 13 29.8475 - - -

- ผูกพันข้ามปี - - - - -

รวม 166 90.6389 5.7855 0.5798 0.64

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)

9
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565

อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายการ

- ก่อสร้างอาคารห้องน้ าสถาบันวิจัยไม้กลายเปน็หนิฯ  

อยู่ระหว่างร่าง TOR

- ปรับปรุงอาคาร 13 - ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการงานนทิรรศการ

- ปรับปรุงระบบเมนประปา ติดตั้งตาขายกันนก และระบบระบายอากาศฯ

อยู่ระหว่างรายงาน TOR

- การปรับปรุงห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ อาคาร 11 ชั้น 2 - ปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการด้านส่ิงแวดล้อม

- ปรับปรุงหอ้งปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาและยกระดับการเรียนการสอนด้านเคมี

อยู่ระหว่าง e-bidding

- การปรับปรุงห้องปฏิบตัิการบริการงานตรวจวเิคราะหท์างจุลชวีวิทยาอาคา 24 ชั้น 4

- งานปรับปรุงห้องปฏิบตัิการ 11.41 

อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

- งานปรับปรุงห้องปฏิบตัิการผังเมือง - ปรับปรุงหอ้งน้ าอาคาร 22 ชั้น 2,3,4,5,7 และ 8    

- ซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินรอบอาคารพพิิธภัณฑ ์1,2 และ 3              - ปรับปรุงอาคารวิจัย 2 และอาคารพัสดุ



10

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 19,204,750 บาท ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบิกจ่ายได้ 9,783,600 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 50.94 โดยมีรายการดังนี้

รายการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(Scanning electron microscope) 

- เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยว
เบนรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Diffractometer,XRD)

19,204,750
11,488,000
11,488,000
5,820,000

5,668,000

9,783,600
5,668,000
5,668,000

-

5,668,000

50.94
49.34
49.34

-

100.00

9,421,150
5,820,000
5,820,000
5,820,000

-

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทักษะฝึกอาชีพเด็กสติปัญญา
และออทิสติก (DSC)

7,716,750
7,716,750
7,716,750

4,115,600
4,115,600
4,115,600

53.33
53.33
53.33

3,601,150
3,601,150
3,601,150

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565
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สถานะงบลงทุน งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์ - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) (อยู่ระหว่างตรวจรับครุภัณฑ์) 

ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง  - ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทักษะฝึกอาชีพเด็กสติปญัญาและออทิสติก (DSC)

(เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด อยู่ระหว่างส่งมอบ 1 งวด จาก 4 งวดงาน)

เบิกจ่ายเสร็จส้ิน

ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Diffractometer,XRD)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 254,402,800 บาท จ าแนกตามประเภทงบ

รายจ่าย ดังนี้

13

ประเภทงบ

รายจ่าย

งบประมาณ
ร้อยละบ.กศ. กศ.ปช. รวม

งบบุคลากร 94,539,200 1,547,300 96,086,500 37.77

งบด าเนินงาน 84,192,790 30,519,910 114,712,700 45.09

งบลงทุน - - - -

งบอุดหนุนทั่วไป 4,791,400 251,700 5,043,100 1.98

งบรายจ่ายอ่ืน 32,103,610 6,456,890 38,560,500 15.16

รวมทั้งส้ิน 215,627,000 38,775,800 254,402,800 100.00

มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยติดตามแผนปฏิบัติการงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยต้องบรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 ของแผนรายไตรมาส และภาพรวม    

ร้อยละ 80



52.3163 (20.56%) 254.4028

215.6270

หน่วย : ล้านบาท

42.6482 (19.78%)

38.77589.6681 (23.89%)

ภาพรวม

บ.กศ. (อนุมัติครั้งท่ี 1)

กศ.ปช. (อนุมัติครั้งที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565 14



36.0512 (37.80%) 95.3673

64.9848

หน่วย : ล้านบาท

34.6082 (53.26%)

30.38251.4430 (4.75%)

ภาพรวม

รายได้รับฝาก

รายได้จัดหาผลประโยชน์ฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565 15



23.6165 (30.77%) 76.7430

61.1011

หน่วย : ล้านบาท

20.4359 (33.44%)

15.64183.1806 (20.33%)

ภาพรวม

กันเหล่ือม บ.กศ.

กันเหลื่อม กศ.ปช.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565 16
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.4 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)   
 
 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดเก็บเงินรายได้รวมทั ้งสิ้น 
89,695,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.21 ของการประมาณรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณวงเงิน 32,951,375.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.95 ของวงเงินที่อนุมัติจัดสรรให้กับ
หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 



ปีงบประมาณ/

แหล่งงบ ประมาณการรายรับ อนุมัติจัดสรร รายรับจริง
ร้อยละรายรับจริง

ต่อประมาณการ
ผลเบิก

ร้อยละผลเบิกจ่าย

ต่อยอดอนุมัติจัดสรร

งบบ.กศ. 269,533,800.00     215,627,000.00     78,704,230.00      29.20        27,214,182.88      12.62

  - ปริญญาตรี 249,839,700.00       199,871,700.00      71,539,930.00        28.63          

  - โรงเรียนสาธิตฯ 19,533,500.00        15,626,800.00        7,164,300.00          36.68          

  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ 160,600.00            128,500.00            -                       -             

งบกศ.ปช. 48,469,750.00       38,775,800.00      10,991,150.00      22.68        5,737,192.44        14.80

  - ปริญญาตรี 27,900,350.00        22,320,300.00        7,199,200.00          25.80          

  - บัณฑิตวิทยาลัย 20,569,400.00        16,455,500.00        3,791,950.00          18.43          

รวมท้ังส้ิน 318,003,550.00     254,402,800.00     89,695,380.00      28.21        32,951,375.32      12.95

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองคลัง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการด าเนินงานจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            การด าเนินงานจัดเก็บเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บเงินรายได้ รวมท้ังส้ิน 89,695,380 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 28.21 ของวงเงินประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย จ าแนกเป็นแหล่งงบ บ.กศ. จ านวน 78,704,230 บาท และแหล่งงบ กศ.ปช. จ านวน 10,991,150 บาท 

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินรายได้วงเงิน 32,951,375.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.95 ของวงเงินท่ีอนุมัติจัดสรรให้กับหน่วยงาน (รายละเอียดดังตาราง)



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.5  สรุปคำของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

   ตามที่สำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองนโยบายและแผน จึงได้  
แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางและปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณให้หน่วยงานดำเนินการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการส่งคำของบประมาณให้กับกองนโยบาย
และแผนภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเสนอต่อสำนัก
งบประมาณตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว  
   สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมวงเงินทั้งสิ้น 
956,865,100 บาท เพิ่มขึ้นจาก พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
94.05 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
    2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
 
    ตามที่คณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลังได้มีการประชุมครั ้งที ่ 3/๒๕๖๔   
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.0๐ น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น ๓ อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น 
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 หน้า
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้) จึงนำเสนอคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลังพิจารณาและ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖๔ 
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….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
    รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
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รายงานการประชุม  
การประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีพ.ศ. 2564  

ครั้งที่ 3/2564   
----------------------------------------------------------- 

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 
ผู้มาประชุม     

1. นายกงกฤช  หิรัญกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.อดิศร  เนาวนนท์  อธิการบดี    รองประธานกรรมการ 
3. นายสุวัฒน์  จึงวิวัฒนาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายสุพงษ์พิธ  รุ่งเป้า  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
5. ผศ.ดร.อานรรต  ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ กรรมการ 
7. อาจารย์อิศริย์  เดชตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ 
8. ดร.โกสินทร์  ชำนาญพล  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   เลขานุการ 

หมายเหตุ: ผู้มาประชุมลำดับที่ 1 และ 3 – 6  
    เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meeting  
 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ การเงินการคลัง  ติดภารกิจ 
2. ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางอารีรัตน์  แก่นกลาง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายนรากร งาคชสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นายมังคลารัตน์  สำเนากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุม  
4. นางสาวลักษมี  แก้ววงศ์ใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

นายกงกฤช  หิรัญกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม  
เมื่อเห็นว่าคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลังครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม  
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จากนั้นประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ ดำเนินการและแจ้งให้  
ที่ประชุมทราบตามลำดับ ดังต่อไปนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 5370/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษา ทบทวนและจัดทำ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การใช้เงินคงคลัง 
 ดร.โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มี
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา ทบทวนและจัดทำ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การใช้เงิน  
คงคลัง เพ่ือให้การบริหารการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
บริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งที่แนบมานี้ จึงขอแจ้งต่อที่
ประชุมเพื่อทราบ โดยมีหน้าที่ (๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การใช้เงินคงคลัง (๒) จัดทำ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การใช้เงินคงคลัง  และ (๓) หน้าที่ 
อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มติที่ประชุมรับทราบ  จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
1.2 รายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
ดร. โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ แจ้งต่อที ่ประชุม การดำเนินงานจัดเก็บเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานการจัดเก็บเงิน
รายได้รวมทั้งสิ้น 276,273,434.09 บาท หากพิจารณาจากประมาณการรายรับจากการปรับลดครั้งที่  3 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 มหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือปรับลด
ค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษา จึงมีการปรับลดวงเงินประมาณการรายรับให้สอดคล้องกับวงเงินการอนุมัติ
จัดสรรให้กับหน่วยงานทำให้ประมาณการคงเหลือหลังจากการปรับลดเท่ากับ 273,969,500 บาท สามารถ
จัดเก็บเงินรายได้คิดเป็นร้อยละ 100.84  โดยมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2 ครั้งวงเงิน 289,520,200 
บาท หลังจากการยกเลิก/พับโครงการ จากการปรับลดค่าบำรุงการศึกษาแล้ว วงเงิน 2,471,650 บาท และ
มีผลการเบิกจ่ายวงเงิน 219,994,654.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.99 ของวงเงินที่อนุมัติจัดสรร มติที่
ประชุมรับทราบและมีข้อสังเกตดังนี้  

 1) วงเงินอนุมัติจัดสรร 289,520,200 บาท มีวงเงินมากกว่ารายรับจริงที่มหาวิทยาลัย
จัดเก็บได้ในวงเงิน 276,273,434.09 บาท มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง  

 2) วงเง ินรายรับจริงของมหาวิทยาลัยที ่จ ัดเก็บได้เป็นวงเง ินที ่รวมกับงบประมาณ  
ที่มหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนจากภาครัฐด้วยหรือไม่ หากมีการนำมารวมกันแล้วมหาวิทยาลัยมีแนวทางการ
บริหารงบประมาณอย่างไร  

มติที่ประชุม รับทราบ  



 

หน้าที่ 3 
 

... 1  

... 2  

... 3  

... 4  

... 5  

... 6  

... 7  

... 8  

... 9  

... 10  

... 11  

... 12  

... 13  

... 14  

... 15  

... 16  

... 17  

... 18  

... 19  

... 20  

... 21  

... 22  

... 23  

... 24  

... 25  

... 26  

... 27  

... 28  

... 29  

... 30  

... 31  

... 32  

... 33  

... 
34  

... 35  

ในการนี้นายสุวัฒน์  จึงวิวัฒนาภรณ์ ขออนุญาตประธานในการประชุมนำระเบียบวาระที ่ 4.1 
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาพิจารณาก่อน
เนื่องจากมีคณะกรรมการติดภารกิจ  

วาระที ่ 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

ดร. โกสินทร์  ชำนาญพล เลขานุการ แจ้งต่อที ่ประชุม ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 599,460.80 บาท เบิกจ่าย 577,036,228 คิดเป็น 
ร้อยละ 96.26 ซึ ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายได้กำหนดไว้ร้อยละ 100.00 โดยมหาวิทยาลัยฯ 
มีงบประมาณที่ขออนุญาตกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 19,357,950 บาท  

2) รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2464 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เพื ่อนำส่ง ทปอ. มรภ.) ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนภายนอก เพื่อดำเนินโครงการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น (ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู (การผลิตครูและ
การ Upskill ให้กับบัณฑิตครู) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 92 โครงการ ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดทุกโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 100.00   

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
มีการตั้งข้อสังเกตดังนี ้

1) การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายการครุภัณฑ์ที่ยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท ต้องใช้ระยะเวลา
ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทำให้มีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
การดำเนินการเบิกจ่ายที่ล่าช้า เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565  

2) การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2464 มีโครงการที่มีความซ้ำซ้อนกันในเชิงพื้นที่ และกิจกรรมของโครงการ สำหรับการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการพิจารณาโครงการที่มีกิจกรรมสอดคล้องกัน และ
มีพ้ืนที่การดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างรอบด้าน  

3) รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบจากแหล่งอื่น ๆ ควรมี  
การจำแนกจำนวนเงินงบประมาณแต่ละแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน 
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4) การขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ และหลักเกณฑ์วิธีการ
จัดสรรของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด เช่น โครงการตามศาสตร์
พระราชา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและเพ่ิมโอกาสในการได้รับอนุมัติจัดสรรที่เพิ่มข้ึนต่อไป    

5) การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 92 
โครงการ มีการดำเนินโครงการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู (การผลิตครูและการ Upskill ให้กับ
บัณฑิตครู) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จึงมี  
การจัดกลุ่มโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ แต่สำหรับกลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยังมี
โครงการที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ควรมีการทบทวนการจัดกลุ่มโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้ง 2 ประเด็น 
(1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 และ (2) รายงานผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2464 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เพื ่อนำส่ง ทปอ. มรภ.) โดยมีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ทั้งนี้ นายกงกฤช  หิรัญกิจ  ประธานกรรมการ หารือต่อที่ประชุม ข้อมูลในวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณา 

ประเด็นรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ตามรายละเอียดวาระการประชุม เนื่องจากขอบเขตการพิจารณา
ของคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลังยังไม่สอดคล้องกับเนื้อหา จึงหารือที่ประชุมให้เปลี่ยนแปลง
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงวาระดังกล่าวเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ และ
นำเสนอข้อมูลหลังจากวาระเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ  

 
1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (แก้ไขจากวาระพิจารณา) 
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน โดยให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามแบบฟอร์มส่งมาที่  
กองนโยบายและแผน ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
1.1 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด 40 ตัวชี้วัด พบว่า 

บรรลุเป้าหมาย 37 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 92.50) ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 7.50) ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายได้แก่ (1) ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูของพระราชา (ยุทธศาสตร์
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ที่ 2 เป้าหมายร้อยละ 20.00 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 9.80) (2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
รับรองมาตรฐานสมรรถนะครูมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ที ่ 2 เป้าหมายระดับ 3 ยังไม่ดำเนินการเนื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) (3) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ THE impact 
ranking ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา Quality Education (ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าหมาย อันดับ 300 ผลการ
ดำเนินงาน 601+) 

1.2 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จากทั้งหมด 39 โครงการ  พบว่า บรรลุเป้าหมาย 
37 โครงการ (ร้อยละ 94.87) ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ (ร้อยละ 5.13)  โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
คือ (1) โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสมรรถนะครูมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายระดับ 3  
ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)  (2) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าหมาย อันดับ 300 ผลการดำเนินงาน 601+)  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั ้งที ่ 2/2564 เมื ่อวันพุธที ่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  
เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
นั้น  
 เลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อย จำนวน 6 หน้า จึงนำเสนอคณะกรรมการ
งบประมาณ การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการฯครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564  ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาและ
มีมติรับรองการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
  -ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 (รายละเอียดการนำเสนอดังข้างต้นในหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3) 

   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี – 

 





ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน  
   - ไม่มี - 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม .......................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   4.1 คำขอตั้งงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เงินรายได้จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ). 
 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จ ัดสรร
งบประมาณ ให้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ บริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 

 

ลำดับที ่ แหล่งงบประมาณ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 แผ่นดิน งบลงทุน 8,083,400.00  
       -  ค่าครุภัณฑ์ 1,560,400.00  
       - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 6,523,000.00  

2 เงินรายได้ (บ.กศ.) งบบุคลากร 341,400.00  
       -  ค่าตอบแทนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 
341,400.00 กองบริหารงานบุคคลดำเนินการ 

  งบดำเนินงาน 800,000.00  
       -  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสถาบันฯ 800,000.00  

3 เงินรายได้ (กศ.ปช.) งบบุคลากร 150,900.00  
       -  ค่าตอบแทนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 
150,900.00 กองบริหารงานบุคคลดำเนินการ 

รวม 9,375.700.00  
   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้ขออนุมัติ

งบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1,900,000.00 บาท เพ่ือนำมาบริหารจัดการ
ภายในสถาบันฯ ในส่วนที่ไม่เพียงพอประกอบด้วย 

ลำดับที ่ แหล่งงบประมาณ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 กันเหลื่อมปี (บ.กศ.) งบบุคลากร 1,340,000.00  
       -  ค่าจ้างช่ัวคราวรายวัน 1,340,000.00  
  งบดำเนินงาน 560,000.00  
       -  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสถาบันฯ 185,000.00  
       -  ค่าสาธารณูปโภค 375,000.00  

รวม 1,900,000.00  
    งบประมาณจากแหล่งอื ่นของสถาบันฯ ที ่ได้รับการจัดสรร ประกอบด้วย 
(1) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 
โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,5000,000 บาท  และ (2) งบประมาณจังหวัด โครงการการส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถของโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพื่อเชื่อมโยงไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลไก
สถาบันเครือข่ายไมซ์จังหวัดนครราชสีมา กรอบวงเงิน 1,4000,000 บาท  
    ดังนั ้นสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ดำเนินงานตามพันธกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปแล้วทั้งสิ้น 14,175,700 บาท 
ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์
และแนวทางการประมาณการรายรับ เงินรายได้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบัน  (สถาบันวิจัย 



ไม้กลายเป็นหินฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 2,000,000 บาท และได้ขออนุมัติงบประมาณ 
ร้อยละ 70.00 ของประมาณการ วงเงิน 1,400,000 บาท เพ่ือนำงบประมาณมาบริหารจัดการภายในสถาบันฯ 
ต่อไป และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้  
 
  ประเด็นพิจารณา  
  1. อนุมัติกรอบวงเงินประมาณการรายรับงบประมาณของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
วงเงิน 2,000,000 บาท   
  2. อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 70.00 ของประมาณการรายรับงบประมาณ  
วงเงิน 1,400,000 บาท 

 3. ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
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การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
ความเป็นมา 
 
 ตามที่ ส า นั ก งบประมาณได้ ก าหนดหลั ก เ กณฑ์ แน วทา งการจั ดท า งบประมาณรายจ่ า ย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้ก าหนดปฏิทินงบประมาณ โดยให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดท าค าขอ
ตามหลักเกณฑ์ แนวทางดังกล่าว พร้อมจัดส่งรายละเอียดค าขอส่งส านักงบประมาณ ภายในวัน ศุกร์ที่  
14 มกราคม 2565 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองนโยบายและแผนจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์แนวทาง และปฏิทินการ
จัดท าค าของบประมาณให้หน่วยงานด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยมีการจัดประชุมชี้แจงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2564 และให้หน่วยงานส่งค าขอ
งบประมาณภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยให้
หน่วยงานส่งรายละเอียดค าของบประมาณมายังกองนโยบายและแผนภายในวันพุธที่ 14 มกราคม 2565 เพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะได้วิเคราะห์ต่อไป และมหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อส านักงบประมาณตามก าหนดการ
เรียบร้อยแล้ว 
 
ผลการด าเนินงาน 
 กองนโยบายและแผนได้สรุปรวบรวมค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ที่หน่วยงานได้เสนอมารวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 956,865,100 บาท เพ่ิมขึ้นจาก พรบ.งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 94.05 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นใน แผนงานพ้ืนฐาน งบลงทุนมากที่สุด 
มีหลักเกณฑ์และการจัดท าค าขอ ดังนี้ 
  

 1. ค าของบประมาณงบลงทุน หน่วยงานที่ส่งค าของบประมาณงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างต้องมีความ
พร้อม รูปแบบรายการ ราคากลาง และสถานที่ก่อสร้าง ส่วนรายการครุภัณฑ์ ต้องก าหนดคุณลักษณะ มีราคา
กลางโดยที่มาจากราคามาตรฐาน ราคาจากการสืบราคาอย่างน้อย 3 ร้านค้า  หรือราคาที่เปรียบเทียบจากการ
จัดซื้อจัดจ้างจากครั้งก่อน พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นจะต้องได้รับการจัดสรรโดยละเอียด หากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจะต้อง ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
 2. งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่ประชุม ทปอ. ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งเสนอของบประมาณภายใต้ในกรอบวงเงินงบประมาณ 40,000,000 บาท แต่มหาวิทยาลัยสามารถขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมตามภารกิจและความจ าเป็น  

3. ส านักงบประมาณจะน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มาประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการเบิกจ่าย 
ใน 2 ไตรมาสแรก และจะพิจารณาจัดท าค าของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
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  3.1 ล าดับความส าคัญของภารกิจตามความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการ 
  3.2 น าเงินนอกงบประมาณมาประกอบการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ ดังนี ้
 รับทราบผลการด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6  
และน าหลักเกณฑ์และข้อสังเกตไปด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
 สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบบุคลากร 
108,777,300 

(11.37%) งบด าเนินงาน 
13,260,300 

(1.39%) 

งบลงทุน 
428,000,900 

(44.72%) 

งบเงินอุดหนุน 
406,830,600 

(42.52%) 

สรุปค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ยกระดับ
คุณภาพ

และ
มาตรฐาน
การจัด

การศึกษา 

ผลิตและ
พัฒนาครู

และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาที่มี
สมรรถนะ

สูง 

การเพ่ิมขีด
ความสามา
รถในการ

แข่งขันของ
คนใน

ท้องถิ่นและ
ประเทศ 

พัฒนา
ระบบ
บริหาร

จัดการให้มี
สมรรถนะ
สูง มีธรร
มาภิบาล 

และมีความ
เป็นสากล 

การสร้าง
โอกาส

ความเสมอ
ภาค และ
ความเท่า
เทียมกัน
ทางสังคม 

สร้าง
มูลค่าเพ่ิม
จากภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธ
รรม 

ทรัพยากรธ
รรมชาติที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ปีงบ 2564 พรบ. 4,889,300 339,563,700 - 210,348,200 29,676,200 290,000

ปีงบ 2565 พรบ. 4,886,000 347,296,000 - 111,151,000 29,783,600 -

ปีงบ 2566 ค าขอ 5,246,100 373,435,900 50,400,000 466,887,100 60,900,000 -

 -

 100,000,000

 200,000,000

 300,000,000

 400,000,000

 500,000,000
งบประมาณ 

(บาท) 

สรุปค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จ าแจกตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

584,767,400 

493,116,600 

956,865,100 
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ปงีบ 2564 ปงีบ 2565 ปงีบ 2566
พรบ. พรบ. ค ำขอ

1
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา

4,889,300       4,886,000       5,246,100          0.55      

2
ผลิตและพัฒนาครูและ
บคุลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะสูง

339,563,700    347,296,000    373,435,900      39.03     

3
การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของคนในท้องถิน่
และประเทศ

-                -                50,400,000        5.27      

4
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มสีมรรถนะสูง มธีรรมาภบิาล 
และมคีวามเปน็สากล

210,348,200    111,151,000    466,887,100      48.79     

5
การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกนั
ทางสังคม

29,676,200     29,783,600     60,900,000        6.36      

6

สร้างมลูค่าเพิ่มจากภมูปิญัญา
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปน็มติร
กบัส่ิงแวดล้อม

290,000         -                -                   -        

584,767,400  493,116,600  956,869,100     100.00  

จ ำแนกตำมแผนงำนยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัยรำชภฏันครรำชสีมำ
สรปุค ำของบประมำณแผ่นดนิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล ำดบัที่ ยทุธศำสตร์

รวมทัง้สิน้

หมำยเหตุร้อยละ
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 หมายเหตุ
ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 ปีงบ 2566

พรบ. พรบ. ค าขอ เพ่ิม/ลด (+/-) ร้อยละ
1 รายจา่ยบุคลากรภาครัฐ 

(แผนงานบุคลากรภาครัฐ)
   339,563,700    347,296,000 373,435,900      26,139,900         7.53  - เงินเดือน ค่าจา้งประจ า  ค่าจา้ง

ช่ัวคราว ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ ค่าตอบแทนท่ีจา่ยควบ
เงินเดือน เงินอดุหนุนค่าใช้จา่ย
บุคลากร เป็นต้น

2 รายจา่ยตามภารกจิพื้นฐาน 
(แผนงานพื้นฐาน)

   210,638,200    111,151,000 466,887,100    355,736,100     320.05  - รายจา่ย งบประจ า หรือ งบลงทุน
 ท่ีอยู่ใน ผลผลิต/โครงการ
  1) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
  2) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
  3) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 รายจา่ยตามภารกจิ 
(แผนงานบูรณาการ)

                 -                   -           50,400,000      50,400,000            -    - รายจา่ย ประกอบด้วยโครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการ
  แผนงานสร้างรายได้จากการ

ท่องเท่ียว
                 -                   -   28,900,000      28,900,000            -    - ค่าใช้จา่ยงบบูรณาการสร้างรายได้

จากการท่องเท่ียว จ านวน 5 โครงการ

แผนบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก

                 -                   -   500,000          500,000            -    - ค่าใช้จา่ยงบบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก จ านวน 1 
โครงการ

แผนงานเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวยั

                 -                   -   15,000,000      15,000,000            -    - ค่าใช้จา่ยงบบูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวยั 
จ านวน 1 โครงการ

บูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจสิติกส์

                 -                   -   6,000,000       6,000,000            -    - ค่าใช้จา่ยงบบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจสิติกส์  1 
โครงการ

4 รายจา่ยตามแผนยทุธศาสตร์      34,565,500     34,672,900         57,246,100      22,573,200       65.10
แผนงานยทุธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา

      4,889,300       4,889,300 5,246,100          356,800         7.30  - โครงการสนับสนุน คชจ. ในการ
จดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานยทุธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

     29,676,200     29,783,600 50,000,000      20,216,400       67.88  - โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานยทุธศาสตร์เกษตร
สร้างมลูค่า

                 -                   -   2,000,000       2,000,000            -    - เงินอดุหนุนค่าใช้จา่ยโครงการตาม
แผนยทุธศาสตร์เกษตรสร้างมลูค่า 1 
โครงการ

5 โครงการท่ีส าคัญ ปี 66 ตาม 
มติ ครม. 9 พ.ย. 2564

                 -                   -   8,900,000       8,900,000            -    - เงินอดุหนุนค่าใช้จา่ยโครงการท่ี
ส าคัญ 3 โครงการ

รวมทั้งสิ้น   584,767,400   493,119,900      956,869,100   463,749,200       94.04

จ านวน (บาท)

สรุปค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ล าดบัที่ ประเภทค่าใช้จา่ย
 ปี 2565

จากปีงบ 2564
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวม

รวมทั้งสิ้น 108,777,300  13,260,300  428,000,900  406,830,600  -                956,869,100  

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 108,777,300     13,260,300     -                    251,398,300     -                   373,435,900     

รายการบุคลากรภาครัฐ 108,777,300      13,260,300      -                      251,398,300      -                    373,435,900     

2. แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

-                 -                428,000,900  38,886,200   -                466,887,100  

ผลผลิตท่ี 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์

                -                     -         143,668,300         28,647,200                   -         172,315,500

ผลผลิตท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                -                     -         179,412,100          6,855,000                   -         186,267,100

ผลผลิตท่ี 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วทิยาศาสตร์สุขภาพ

                -                     -         104,920,500          3,384,000                   -         108,304,500

3. แผนงานบูรณาการ -                    -                   -                    50,400,000       -                   50,400,000       

แผนงานสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว -                      -                    -                      28,900,000        -                    28,900,000        

แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกจิฐานราก

-                      -                    -                      500,000            -                    500,000            

แผนงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวยั

-                      -                    -                      15,000,000        -                    15,000,000        

บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจสิติกส์

-                      -                    -                      6,000,000         -                    6,000,000         

4. แผนงานยทุธศาสตร์ -                    -                   -                    57,246,100       -                   57,246,100       

แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

-                 -               -                 5,246,100        -               5,246,100        

โครงการการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                -                     -                       -            5,246,100                   -            5,246,100

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทาง
สงัคม

-                 -               -                 50,000,000      -               50,000,000      

โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

-                  -                 -                  50,000,000        -                 50,000,000        

แผนงานยทุธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า -                 -               -                 2,000,000        -               2,000,000        

โครงการศูนยก์ารเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
เกษตรปราณีตเพื่อการบ าบัดบุคคลออทิ
สติก

-                  -                 -                  2,000,000         -                 2,000,000         

6. โครงการที่ส าคัญ ปี 66 ตาม มต ิ
ครม. 9 พ.ย. 2564

-                 -               -                 8,900,000        -               8,900,000        

 1. โครงการพัฒนาการจดัการโลจสิติกส์
และซัพพลายเชน เคร่ืองปั้นดินเผา ต่อ
การส่งเสริมอตัลักษณ์และสินค้าเชิง
วฒันธรรมวถิชีีวติชุมชนบ้านด้านเกวยีน 
ยกระดับศักยภาพเศรษฐกจิและการ
ท่องเท่ียว ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชัย
 จงัหวดันครราชสีมา

-                  -                 -                  5,500,000         -                 5,500,000         

สรปุค างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 
          หน่วย : บาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวม

งบรายจา่ย

2. โครงการพัฒนาชุมชนนวตักรรมเพื่อ
การจดัการทรัพยากรทางธรณีธรรมชาติ
และวฒันธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกจิ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเท่ียวในเขต
อทุยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) 
จงัหวดันครราชสีมาเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวอสีานใต้

-                  -                 -                  3,100,000         -                 3,100,000         

3. โครงการแนวทางการปรับปรุงพื้นท่ี
ตึกแถวส าหรับชีวติวถิใีหมจ่ากกรณีโรค
ระบาดโควดิ-19

-                  -                 -                  300,000            -                 300,000            
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หมวดรายจ่าย ค าขอ รายละเอียดค าชีแ้จง 2566
พรบ.  ป ี2565 ป ี2566 เพ่ิม / ลด ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 493,116,600 956,869,100 463,752,500 94.05
งบบคุลากร 108,057,400 108,777,300 719,900 0.67

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
พนักงานราชการ

107,091,700 107,250,500 158,800 0.15

   1.1 เงินเดือน 92,814,000 93,246,100 432,100 0.47    
      1) เงินเดือน 92,814,000 93,246,100 432,100 0.47  - ข้าราชการ 139 อัตรา

0.00   1.2 ค่าจ้างประจ า 6,883,300 6,164,200 -719,100 -10.45
      1) ค่าจ้างประจ า 6,883,300 6,164,200 -719,100 -10.45  - ลูกจ้างประจ า จ านวน 19 อัตรา

0.00   1.3 พนักงานราชการ 7,394,400 7,840,200            445,800 6.03
      1) พนักงานราชการ 7,394,400 7,840,200            445,800 6.03

2. ค่าจ้างชัว่คราว 965,700 1,526,800       561,100.00         39.38
      1) ค่าจ้างช่ัวคราว 965,700 1,526,800 561,100.00       39.38          - ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 6 อัตรา

งบด าเนินงาน 9,796,400 13,260,300 3,463,900 35.36
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,796,400 13,260,300 3,463,900 35.36

   3.1 ค่าตอบแทน 9,796,400 13,260,300 3,463,900 35.36    
      1) ค่าตอบแทน 9,796,400 13,260,300 3,463,900 35.36

4. งบลงทนุ 90,638,900 428,000,900 337,362,000 372.20
   4.1 ครุภณัฑ์ 59,210,400 279,645,300 220,434,900 372.29
      1) ครุภณัฑ์ 59,210,400 279,645,300 220,434,900 372.29  - ด้านสังคม 21.6279  ล้านบาท

40,420,700 152,730,700 112,310,000 277.85  - ด้านวิทย์  จ านวน 107 รายการ 
152.7307  ล้านบาท

8,573,900 32,206,800 23,632,900 275.64  - ด้านสังคม จ านวน 92 รายการ 
32.2068  ล้านบาท

10,215,800 94,707,800 84,492,000 827.07  - ด้านวิทย์สุขภาพ จ านวน 113 
รายการ 94.7078 ล้านบาท

   4.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 31,428,500 148,355,600 116,927,100 372.04
      1) ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง       31,428,500     148,355,600 116,927,100 372.04

       9,191,500      26,681,400 17,489,900 190.28   -  รายการส่ิงก่อสร้างปเีดียว ด้าน
วิทย์ 9 รายการ 26.6814  ล้านบาท

      18,800,000      63,861,500 45,061,500        239.69   รายการส่ิงก่อสร้างปเีดียว ด้านสังคม
 23 รายการ  63.8615  ล้านบาท

 - ต้ังพนักงานราชการ จ านวน 27 
อัตรา

สรุปค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จ าแนกตามประเภทงบ และหมวดรายจ่าย

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณ ค าขอ ป ี2566
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หมวดรายจ่าย ค าขอ รายละเอียดค าชีแ้จง 2566
พรบ.  ป ี2565 ป ี2566 เพ่ิม / ลด ร้อยละ
งบประมาณ ค าขอ ป ี2566

       3,437,000      10,212,700 6,775,700        197.14   รายการส่ิงก่อสร้างปเีดียว ด้านวิทย์
สุขภาพ 5 รายการ  10.2127  ล้าน
บาท

     47,600,000 47,600,000              -     - รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 
จ านวน 1 รายการ วงเงิน 47.6000 
ล้านบาท

     47,600,000 47,600,000              -     - ก่อสร้างอาคารปฏบิติัการและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
งบประมาณท้ังส้ิน             280.0000  ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ             42.0000  ล้านบาท

ป ี2566  ต้ังงบประมาณ       47.6000 ล้านบาท

ป ี2567  ต้ังงบประมาณ       71.4000  ล้านบาท

ป ี2568  ต้ังงบประมาณ     119.0000  ล้านบาท

5. งบเงินอุดหนุน 284,623,900 406,830,600 122,206,700 42.94
      1) เงินอุดหนุน 284,623,900 406,830,600 122,206,700 42.94  
      1.1) อุดหนุนท่ัวไป 284,623,900 406,830,600 122,206,700 42.94
          1) ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน

20,512,100      38,886,200            18,374,100          89.58

           1.1 ) ค่าตอบแทน        1,905,600        1,905,600                    -                -    -  ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถ
ประจ าต าแหน่ง 1.9056  ล้านบาท

           1.2 ) ค่าสาธารณูปโภค 8,708,500 18,000,000         9,291,500        106.69

585,400 1,000,000            414,600          70.82 ค่าโทรศัพท์
1,456,500 2,000,000            543,500          37.32 ค่าน้ าประปา
6,666,600 15,000,000 8,333,400        125.00       ค่าไฟฟา้

             1.4) ค่าวัสดุ 9,898,000 18,980,600 9,082,600 91.76
3,400,000 8,741,600 5,341,600 157.11  - นักศึกษา 10,927 คน x 800 บาท 

(สังคม) 8.7416  ล้านบาท
4,098,000 6,855,000 2,757,000          67.28  - นักศึกษา  2,285 คน x 3,000 บาท

 (วิทย)์ 6.8550 ล้านบาท
2,400,000 3,384,000            984,000          41.00  - นักศึกษา 564  x 6,000 บาท 

(วิทย์สุขภาพ)  3.3840 ล้านบาท

           2) เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายบคุลากร

229,442,200 251,398,300 21,956,100 9.57  - ค่าใช้จ่ายบคุลากร 251.3983 ล้าน
บาท

           3) เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

4,886,000 5,246,100 360,100 7.37   - อุดหนุน นร.โรงเรียนสาธิตฯ   ค่า
จัดการเรียน 2.7492 ล้านบาท ค่า
หนังสือเรียน 0.8986 ล้านบาท ค่า
อุปกรณ์การเรียน 0.4051  ล้านบาท 
ค่าเคร่ืองแบบ 0.5007 ล้านบาท  ค่า
พฒันากิจกรรมผู้เรียน 0.6925 ล้าน
บาท
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หมวดรายจ่าย ค าขอ รายละเอียดค าชีแ้จง 2566
พรบ.  ป ี2565 ป ี2566 เพ่ิม / ลด ร้อยละ
งบประมาณ ค าขอ ป ี2566

           6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา

29,283,600 50,000,000 20,716,400 70.74    - ค่าใช้จ่ายโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 50.0000 ล้านบาท

           7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการ BIG-LOCK

500,000                  -   -500,000 -100.00

           8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการตามแผนงานบรูณาการ

                  -        50,400,000       50,400,000              -   ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนบรูณา
การ จ านวน 5 แผนบรูณาการ วเงิน
งบประมาณ 139.9551 ล้านบาท

-                 28,900,000            28,900,000              -    - ค่าใช้จ่ายงบบรูณาการสร้างรายได้
จากการท่องเท่ียว จ านวน 5 โครงการ
 วงเงิน 28.9000 ล้านบาท

-                 500,000                    500,000              -     - ค่าใช้จ่ายงบบรูณาการพฒันา
เศรษฐกิจฐานราก จ านวน 1 โครงการ
 วงเงิน 0.5000 ล้านบาท

-                 15,000,000            15,000,000              -     - ค่าใช้จ่ายงบแผนบรูณาการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 
จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 15.0000  
ล้านบาท

-                 6,000,000               6,000,000              -     - ค่าใช้จ่ายงบบรูณาการพฒันาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์  1 
โครงการ วงเงิน 6.0000 ล้านบาท

           9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการท่ีส าคัญ ป ี66 ตาม มติ
 ครม. 9 พ.ย. 2564

-                    8,900,000               8,900,000              -     - ค่าใช้จ่ายโครงการท่ีส าคัญ ป ี2566
 จ านวน 3 โครงการ 8.9000 ล้านบาท

           10) เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายโครงแผนงาน
ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

-                    2,000,000               2,000,000              -     - ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้
กสิกรรมธรรมชาติเกษตรปราณีตเพื่อ
การบ าบดับคุคลออทิสติก 2.0000 
ล้านบาท
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ภาคผนวก ก 
สรุปค าของบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน 

จ าแนกตามหน่วยงาน 
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หน่วย : บาท

จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน
1  ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77        36,760,400    30        115,970,300  9         26,681,400    -       -              116      179,412,100  

 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62         32,951,700      26         106,812,800    6          14,681,400      -        -                94         154,445,900    
 2) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 15         3,808,700       4           9,157,500       3          12,000,000      -        -                22         24,966,200      

2  ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 88        23,529,800    4          8,677,000      22       63,861,500    1          47,600,000    115      143,668,300  
 1) คณะครุศาสตร์ 12         1,920,100       -        -                2          900,000          1           47,600,000      15         50,420,100      
 2) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13         1,033,900       -        -                -        -                -        -                13         1,033,900       
 3) คณะวิทยาการจัดการ 13         2,556,400       -        -                7          3,710,000       -        -                20         6,266,400       
 4) ส านักวิทยบริการฯ 10         7,177,900       1           1,177,000       1          9,159,000       -        -                12         17,513,900      
 5) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 13         1,925,000       -        -                3          15,450,000      -        -                16         17,375,000      
 6) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 2           1,312,000       -        -                -        -                -        -                2           1,312,000       
 7) ส านักคอมพิวเตอร์ 6           3,120,000       3           7,500,000       3          1,800,000       -        -                12         12,420,000      
 8) สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิ 18         3,684,500       -        -                1          7,872,500       -        -                19         11,557,000      
 9) สถาบนัภาษา 1           800,000          -        -                -        -                -        -                1           800,000          
 6) งานโยธาฯ -        -                -        -                5          24,970,000      -        -                5           24,970,000      

3  ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ 97        22,486,700    16        72,221,100    5         10,212,700    -       -              118      104,920,500  
 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 69         12,083,300      2           5,000,000       2          6,049,500       -        -                73         23,132,800      
 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 8,265,600       11         54,013,000      3          4,163,200       -        -                36         66,441,800      
 3) คณะพยาบาลศาสตร์ 6 2,137,800       3           13,208,100      -        -                -        -                9           15,345,900      

รวมทัง้สิน้ 262      82,776,900    50        196,868,400  36       100,755,600  1          47,600,000    349      428,000,900  

สิง่ก่อสร้างปเีดยีว
สิง่ก่อสร้างผูกพัน (ใหม)่

รวมทัง้สิน้
ต่ ากว่า 1 ลา้นบาท สงูกว่า 1 ลา้นบาท

สรปุค าของบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
งบลงทุน

จ าแนกตามหน่วยงาน

ล าดบัที่ ผลผลติ/หน่วยงาน
ครุภณัฑ์ทีม่รีาคา ครุภณัฑ์ทีม่รีาคา
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หน่วยงาน : ………………………………. หน่วย : บาท

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ 152,730,700      4,561,000     148,169,700         -           

36,760,400        4,561,000     32,199,400           -           
1 ชุดฝึกอเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 2 ชุด        130,000              260,000                  -                    260,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

2 ชุดทดลองอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 2 ชุด        550,000            1,100,000                  -                 1,100,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

3 เคร่ืองวัดก าลังวัตต์ไฟฟ้าความละเอยีดสูง 2 ชุด          43,000                86,000                  -                     86,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

4 เคร่ืองมลัติมิเตอร์แบบ True RMS 2 ชุด          55,000              110,000                  -                    110,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

5 เคร่ืองวัด LCR มเิตอร์ความละเอยีดสูง 1 ชุด        450,000              450,000                  -                    450,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

6 กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR E85 Thermal 
Imaging Camera Advanced Model

2 ชุด    210,000.00              420,000                  -                    420,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

7 ไฮเกจดิจิตอลพร้อมฐาน (HEIGHT GAUGE 570-324
 with Ergonomic base)

10 ชุด          21,300              213,000                  -                    213,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

8 โต๊ะระดับหนิแกรนิตพร้อมขาต้ัง (BLACK GRANITE 
SURFACE PLATE 517-105C)

2 ชุด      33,500.00                67,000                  -                     67,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

9 ยูนิไมค์ไมโครมเิตอร์แบบดิจิตอล (DIGIMATIC 
UNI-MIKE MICROMETER 317-251-30)

10 ชุด          10,000              100,000                  -                    100,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

10 คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล (DIGIMATIC CALIPER 
573-602-20)

10 ชุด          10,700              107,000             107,000.00               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

11 ระบบการเชือ่มต่อข้อมลูการวัดแบบไร้สาย 
(U-WAVEMeasurement data wireless 
communication system U-WAVE)

1 ชุด        228,700              228,700                  -                    228,700               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

12 ชุดเคร่ืองขยายเสียง 1 เคร่ือง        267,000              267,000                  -                    267,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่ ากว่า 1 ลา้นบาท

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จ าแนกผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สรปุค าของบประมาณ (รายการครภุณัฑ์)
(แบบฟอรม์)
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
13 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานออกแบบทาง

สถาปตัยกรรม
5 เคร่ือง          40,000              200,000                  -                    200,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

14 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 10 เคร่ือง          17,000              170,000                  -                    170,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 1 เคร่ือง          30,000                30,000                  -                     30,000               -   คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

16 ชุดเคร่ืองวิเคราะหอ์งค์ประกอบในน้ านม 1 ชุด 500,000       500,000             500,000         -                                     -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว)

8 เคร่ือง 30,000         240,000             240,000.00                           -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 ชุดแผ่นกระจกแยกล าแสง FT-IR 1 ชุด 611,000       611,000             -                611,000.00                           -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 ซอฟต์แวร์ส ารวจระยะไกล 1 ชุด 269,500       269,500             -                269,500                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 อปุกรณ์ปดิฝากระปอ๋ง     1 ชุด 98,000         98,000               -                98,000                                -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 เคร่ืองชัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 11 เคร่ือง 100,000       1,100,000           1,100,000       -                                     -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 เคร่ืองตัดตัวอย่างแนวนอน 1 เคร่ือง 498,000       498,000             498,000.00                           -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 ตู้แช่แข็งอณุหภมูต่ิ า-10 ถึง  -40º องศาเซลเซียส 
(Freezer)

1 ชุด 600,000       600,000             -                600,000                               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 ชุดการทดลองการหาความเฉือ่ยของการหมนุ แบบ
เชือ่มต่อคอมพิวเตอร์

10 ชุด 200,000       2,000,000           2,000,000       -                                     -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 ชุดการเรียนรู้การควบคุมการท างานแบบอตัโนมติั
พร้อมซอฟต์แวร์

10 ชุด 110,000       1,100,000           -                1,100,000                            -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊  ส าหรับงานประมวลผล 3 เคร่ือง 22,000         66,000               66,000           -                                     -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 เคร่ืองวิเคราะหเ์น้ือสัมผัสของสาร พร้อมอปุกรณ์
ประกอบ

1 ชุด 985,000       985,000             -                985,000                               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 เคร่ืองชัง่ 2 ต าแหน่ง  2 เคร่ือง 84,500         169,000             -                169,000.00                           -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ 2 กระบอกตา 20 ตัว 60,000         1,200,000           -                1,200,000                            -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 2 กระบอกตา 20 ตัว 75,000         1,500,000           -                1,500,000                            -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
31 อปุกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย (Automatic

 pipette)
3 ชุด 63,000         189,000             -                189,000                               -   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 เคร่ืองท าความเย็นแบบหมนุเวียน 1 เคร่ือง 400,000       400,000             400,000         -                                     -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network
 แบบที่2 (38 หน้า/นาท)ี

1 เคร่ือง 15,000         15,000               -                15,000                                -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 เคร่ืองวัดสีตัวอย่างด้วยการสะท้อนและส่องผ่าน 1 เคร่ือง 950,000        950,000             -                950,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35 เคร่ืองลดขนาดวัตถุตัวอย่างด้วยแรงบดอดั (Milling) 
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ

1 ชุด 738,000       738,000             -                738,000                               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 เคร่ืองตรวจวัดตะเข็บกระปอ๋งแบบอตัโนมติั 1 ชุด 508,300       508,300             -                508,300                               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37 ชุดปฏบิติัการนิเวศวิทยา 1 ชุด 420,000        420,000             -                420,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 ตู้ปลอดเชือ้ (Biosafety abinet) 1 ชุด 480,000        480,000             480,000         -                                     -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39 เคร่ืองเคลือบตัวอย่างด้วยการหมนุเหวี่ยง 1 เคร่ือง 550,000       550,000             -                550,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เคร่ือง 15,000         15,000               15,000.00       -                                     -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง
ถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)

1 เคร่ือง 7,500           7,500                 -                7,500                                  -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42 เคร่ืองผสมสารตัวอย่างแบบหมนุวน (Rotary shaker) 2 ชุด 100,000       200,000             -                200,000                               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43 ตู้ควบคุมความชืน้อตัโนมติั        2 เคร่ือง 170,000       340,000             -                340,000                               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดต้ังขนาด 
40,000 บทีียู

10 ตัว 59920 599,200             -                599,200                               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45 ชุดการทดลองการแทรกสอดของแสง แบบเชือ่มต่อ
คอมพิวเตอร์

10 ชุด 200,000       2,000,000           -                2,000,000                            -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46 ชุดการเรียนรู้การควบคุมแบบอจัฉริยะ Smart 
Control

10 ชุด 130,000       1,300,000           -                1,300,000                            -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47 เคร่ืองกวนสารละลายพร้อมเตาใหค้วามร้อน 5 เคร่ือง 50,000         250,000             -                250,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
48 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับศูนย์บริการ

 แบบที่ 1
1 เคร่ือง 17,000         17,000               -                17,000                                -   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49 เคร่ืองเขย่าสารละลายพร้อมระบบควบคุมอณุหภมูิ 2 เคร่ือง 240,000        480,000             -                480,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50 เตาใหค้วามร้อนแบบกวนสารละลาย (Hot plate stirrer)    5 เคร่ือง 16,000         80,000               -                80,000                                -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับถ่ายภาพ 1 ตัว 200000 200,000             -                200,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52 ชุดการทดลองตามกฎการเคล่ือนของนิวตัน แบบ
เชือ่มต่อคอมพิวเตอร์

10 ชุด 200,000       2,000,000           -                2,000,000                            -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53 เคร่ืองตรวจวัดสารระเหย                            1 ชุด 305,000       305,000             -                305,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54 เคร่ืองวัดความต้านทานแบบ 4 จุด 1 ชุด 850,000       850,000             -                850,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 8 เคร่ือง 5,800           46,400               -                46,400                                -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56 เคร่ืองก าจัดความชืน้ พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 2 ชุด 120,000       240,000             -                240,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2  2 เคร่ือง 20,000         40,000               -                40,000                                -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58 เคร่ืองส่งผ่านตัวอย่างสารพันธุกรรม                     
            (Trans-Blot Turb )

1 เคร่ือง 140,000        140,000             -                140,000                               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59 เคร่ืองเชือ่มซีโอทู 250 แอมป์ 5 ชุด 80,000         400,000             -                400,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60 เคร่ืองวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 1 เคร่ือง 800,000       800,000             -                800,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61 โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV 1 เคร่ือง 13,700         13,700               -                13,700                                -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62 ชุดทดลองคล่ืนน่ิงในเส้นเชือก 10 ชุด 150,000       1,500,000           -                1,500,000                            -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven) 1 เคร่ือง 250,000        250,000             -                250,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64 เคร่ืองซอร์ตมเิตอร์ 1 เคร่ือง 360,000       360,000             -                360,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens

1 เคร่ือง 28,000         28,000               -                28,000                                -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

66 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้ 5,900           5,900                 -                5,900                                  -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67 เคร่ืองวัดความหนาของฟิล์มบาง 1 เคร่ือง 920,000       920,000             -                920,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68 ชุดทดลองการชน 2 มติิ 2 ชุด 650,000       1,300,000           -                1,300,000                            -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69 เคร่ืองวัดค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายแบบต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 105,000       105,000             -                105,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
70 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 1 ตู้ 6,900           6,900                 -                6,900                                  -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 1 ตู้ 8,000.00       8,000                 -                8,000                                  -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72 เคร่ืองน่ึงฆา่เชือ้ด้วยไอน้ าแรงดันสูง (Auto clave) 1 เคร่ือง 430,000        430,000             -                430,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73 ชุดทดลองการวัดความเร็วแสง 1 ชุด 900,000       900,000             -                900,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

74 ปัม๊สูญญากาศ 1 ชุด 246,100       246,100             -                246,100                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75 ชุดการทดลองการเล้ียวเบนของอเิล็กตรอน 1 ชุด 450,000       450,000             -                450,000                               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76 เคร่ืองตรวจวัดกา๊ซ 2 เคร่ือง 11,000         22,000               -                22,000                                -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77 ชุดอปุกรณ์สารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยทางเคมี

1 งาน 909,200 909,200             -                909,200                               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

115,970,300      -              115,970,300         -           
1 ชุดปฏบิติัการด้านเทคนิคพื้นฐานงานซ่อมบ ารุงระบบ

ยานยนต์
1 ชุด 1,674,400 1,674,400           -                1,674,400              -             คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

2 ชุดปฏบิติัการด้านเทคนิคพื้นฐานงานช่างอตุสาหกรรม 1 ชุด 1,825,600 1,825,600           1,825,600               คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

3 ชุดปฏบิติัการคัดลอกแบบและสร้างชิน้งานจาก
เคร่ืองจักรกลอตัโนมติั

1 ชุด 4,000,000 4,000,000           -                4,000,000              -             คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

4 ชุดปฏบิติัการขับเคล่ือนเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 ชุด      1,657,500            1,657,500                  -                 1,657,500               -    คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

5 ชุดครุภณัฑ์ประกอบหอ้งเรียนปฏบิติัการคหกรรม 1           งาน 2,443,800     2,443,800           -                              2,443,800 -            คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 เคร่ืองศึกษาการเปล่ียนแปลงน้ าหนักของสารโดย
อาศัยคุณสมบติัทางความร้อน (Thermogravimetric
 Analyzer; TGA)

1 เคร่ือง 5,009,000     5,009,000           -                5,009,000              -            
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบปฏบิติัการเชิงโต้ตอบ 5G   1 ชุด 3,000,000     3,000,000           -                3,000,000              -            คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 เคร่ืองก าเนิดแสงอาทิตย์เทียมส าหรับทดสอบโซล่าร์
เซลล์

1 ชุด 2,200,000     2,200,000           -                2,200,000              -            
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 ชุดเคร่ืองมอืส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 1 ชุด 1,850,000     1,850,000           -                1,850,000              -            คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาสงูกว่า 1 ลา้นบาท
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
10 เคร่ืองวิเคราะหเ์ชิงผลต่างการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั

ทางความร้อนของสารตัวอย่างด้วยการกราด
1 ชุด 6,700,000     6,700,000           -                6,700,000              -            

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 เคร่ืองวิเคราะหอ์งค์ประกอบทางเคมขีองสารตัวอย่าง
โดยเทคนิคการดูดกลืนแสงรามาน (FT-Raman 
Spectrometer)

1 เคร่ือง 7,704,000                7,704,000                  -                 7,704,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 เคร่ืองวิเคราะหป์ริมาณธาตุ ด้วยเทคนิคการใหค้วาม
ร้อนด้วยพลาสมา (Inductively Coupled Plasma
 Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)

1           ชุด 5,564,000                5,564,000                  -                 5,564,000               -   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 เคร่ืองวิเคราะหโ์มเลกลุสารในตัวอย่างด้วยเทคนิค
แกส๊โครมาโตกราฟี แมสสเปกโตรเมทรี

1 ชุด 5,457,000                5,457,000                  -                 5,457,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 เคร่ืองรามานไมโครสโคป 1 เคร่ือง 7,300,000                7,300,000                  -                 7,300,000               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 ชุดตรวจวัดสมบติัทางเสียงของวัสดุ 1 ชุด 5,200,000                5,200,000                  -                 5,200,000               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 เคร่ืองวิเคราะหธ์าตุด้วยเทคนิคการเปล่งแสงของธาตุ
โดยใช้ล าแสงเลเซอร์แบบหว้ง

1           ชุด 6,000,000                6,000,000                  -                 6,000,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 เคร่ืองวิเคราะหส์มบติัพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนของวัสดุ 1 เคร่ือง 4,234,000                4,234,000                  -                 4,234,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 เคร่ืองแยกสารชีวโมเลกลุโปรตีนใหบ้ริสุทธ์ (Fast 
Protein Liquid Chromatography, FPLC)

1 ชุด 1,500,000                1,500,000                  -                 1,500,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 เคร่ืองมอืส าหรับตรวจสอบหาปริมาณแร่ธาตุ ED-XRF 1 ชุด 4,000,000                4,000,000                  -                 4,000,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 ชุดทดลองอากาศพลศาสตร์ 1           ชุด 1,100,000                1,100,000                  -                 1,100,000               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 เคร่ืองวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงขนาดเมือ่ได้รับความ
ร้อนและแรงกด

1 ชุด 4,800,000                4,800,000 -                              4,800,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 เคร่ืองวิเคราะหค์วามเปน็ประจุที่พื้นผิวของวัสดุ 1 เคร่ือง 2,880,000                2,880,000 -                              2,880,000               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 เคร่ืองท าแหง้แบบพ่นฝอย 1 ชุด 2,247,000                2,247,000               2,247,000               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
24 ชุดทดลองการหาโครงสร้างผลึกทรงลูกบาศกด้์วยรังสี

เอก็ซ์โดยวิธีของเดบาย-เชอเรอร์
1 ชุด 1,900,000     1,900,000                         1,900,000               -   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 เคร่ืองทดสอบความแข็งระดับนาโน 1 ชุด 5,400,000     5,400,000                         5,400,000               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 เคร่ืองทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร 
(Rheometer)

1 เคร่ือง 4,114,000     4,114,000                         4,114,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 เคร่ืองวิเคราะหห์าค่าพลังงานความร้อน (Bomb 
calorimeter)

1 ชุด 1,950,000     1,950,000                         1,950,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 เคร่ืองศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางความร้อน
ของสารตัวอย่าง

1 ชุด 6,000,000     6,000,000                         6,000,000               -   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 กล้องจุลทรรศน์วัดแรงระดับอะตอม 1 ชุด 6,320,000     6,320,000                         6,320,000               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 เคร่ืองวิเคราะหห์าน้ าหนักโมเลกลุ 1 เคร่ือง 1,940,000     1,940,000                         1,940,000               -   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หน่วยงาน : ………………………………. หน่วย : บาท

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ 32,206,800  2,479,000     29,523,800           204,000     

23,529,800  1,479,000     21,846,800           204,000     
1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 30 เคร่ือง 20,000         600,000        600,000         -                       -            คณะครุศาสตร์
2 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมอืถือ   5 ตัว 13,000         65,000         65,000           -                       -            คณะครุศาสตร์
3 ไมโครโฟนชนิดมสีาย พร้อมสาย   10 ตัว 2,600           26,000         -                26,000                  -            คณะครุศาสตร์
4 ล าโพงส าหรับติดผนัง   6 ตัว 6,000           36,000         36,000           -                       -            คณะครุศาสตร์
5 เคร่ืองฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 4200 Ansi   2 เคร่ือง 50,000         100,000        100,000         -                       -            คณะครุศาสตร์
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน

ประมวลผล
  20 เคร่ือง 23,000 460,000        460,000         -                       -            คณะครุศาสตร์

7 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 3 มติิ ความละเอยีดไมน้่อย
กว่า 800,000 พิกเซล

  7 เคร่ือง 20,000         140,000        -                140,000                 คณะครุศาสตร์

8 กล้องวงจรปดิ ชัน้ 5 อาคาร 38 จ านวน 16 กล้อง   1 ชุด 80,000         80,000         80,000           -                       -            คณะครุศาสตร์
9 ตู้เหล็กเกบ็อปุกรณ์ ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 91.7 

x 45.7 x 182.9 ซม.
  5 ตู้ 6,000           30,000         -                30,000                  -            คณะครุศาสตร์

10 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า 320000 BTU 7 ชุด 42,300         296,100        -                296,100                 -            คณะครุศาสตร์
11 ผ้าม่านปรับแสง ขนาด 3.00 x 1.15 ม. จ านวน 12 

ชุด
12 ชุด 3,500           42,000         -                42,000                  -            คณะครุศาสตร์

12 เกา้อีส้ านักงาน หุม้ PVC สีด า มที้าวแขน ขาชุป 
5 แฉก มีล้อ พร้อมเช๊คปรับระดับสูง-ต่ า 
ขนาด 61x63.5x89.97 ซม.

10 ตัว 4,500 45,000         -                45,000                  -            คณะครุศาสตร์

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่ ากว่า 1 ลา้นบาท

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จ าแนกผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

สรปุค าของบประมาณ (รายการครภุณัฑ์)
(แบบฟอรม์)
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล
6 เคร่ือง 23,000         138,000        138,000         -                       -            คณะมนุษย์

14 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 4,500 ANSI Lumens 2 เคร่ือง 80,000         160,000        -                160,000                 -            คณะมนุษย์

15 กล่อง CASE ส าหรับใส่เวที และบนัได 8 กล่อง 12,000         96,000         -                96,000                  -            คณะมนุษย์
16 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม

ติดต้ังถึงหมึกพิมพ์
1 เคร่ือง 13,500         13,500         -                13,500                  -            คณะมนุษย์

17 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 
40,000 บทีียู

4 เคร่ือง 51,000         204,000        -                204,000      คณะมนุษย์

18 หุน่ปนูพลาสเตอร์ส าหรับเปน็แบบวาดภาพ 6 ตัว 2,500           15,000         -                15,000                  -            คณะมนุษย์
19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานตัดต่อวิดีโอ 2 เคร่ือง 130,000       260,000        -                260,000                 -            คณะมนุษย์
20 เคร่ืองพิมพ์ 3 มติิสีแบบ FFF 1 เคร่ือง 40,000         40,000         -                40,000                  -            คณะมนุษย์
21 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวด า 1 เคร่ือง 7,500           7,500           -                7,500                    -            คณะมนุษย์
22 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 6,000           6,000           -                6,000                    -            คณะมนุษย์
23 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 4 ตู้ 5,500           22,000         -                22,000                  -            คณะมนุษย์
24 ตู้เหล็กบานเล่ือน (บนกระจก-ล่างบานทึบ) 1 ตู้ 11,900         11,900         -                11,900                  -            คณะมนุษย์
25 จักรเย็บผ้าไฟฟ้า 5 เคร่ือง 12,000         60,000         -                60,000                  -            คณะมนุษย์
26 คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 50 เคร่ือง 16,000         800,000        -                800,000                 -            สถาบนัภาษา
27 อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 

แบบที่ 2
50 เคร่ือง 23,000         1,150,000     -                1,150,000              -            ส านักคอมพิวเตอร์

28 อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบที่ 1

100 เคร่ือง 5,400           540,000        -                540,000                 -            ส านักคอมพิวเตอร์

29 อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบที่ 2

30 เคร่ือง 21,000         630,000        -                630,000                 -            ส านักคอมพิวเตอร์

30 อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบที่ 1

50 เคร่ือง 6,000           300,000        -                300,000                 -            ส านักคอมพิวเตอร์
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
31 อปุกรณ์ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเครือข่ายในด้าน

ความเร็วและความเสถียร
1 ชุด 300,000       300,000        -                300,000                 -            ส านักคอมพิวเตอร์

32 ระบบใหบ้ริการพื้นที่สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน

1 ระบบ 200,000       200,000        -                200,000                 -            ส านักคอมพิวเตอร์

33 เคร่ืองตรวจข้อสอบอตัโนมติัพร้อมโปรแกรม
วิเคราะหข์้อสอบ

1 เคร่ือง 850,000       850,000        -                850,000                 -            ส านักส่งเสริมวิชาการฯ

34 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 21 เคร่ือง 22,000         462,000        -                462,000                 -            ส านักส่งเสริมวิชาการฯ

35 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Laser Light source 
ระดับ UXGA ขนาด 6,000 ANSI Lumens

1 ชุด 215,900       215,900        -                215,900                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

36 เคร่ืองรับโทรทัศน์สี LED   ขนาด 85 น้ิว (พร้อม
อปุกรณ์ติดต้ัง)

1 ชุด 111,300       111,300        -                111,300                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

37 โคมไฟถนนโซล่าเซล  1 ชุด 373,000       373,000        -                373,000                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

38 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล 5 เคร่ือง 22,000         110,000        -                110,000                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

39 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 3 เคร่ือง 30,000         90,000         -                90,000                  -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

40 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  2 เคร่ือง 49,900         99,800         -                99,800                  -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

41 โทรทัศน์แอลอดีี (LED TV) (Smart TV) พร้อมขาต้ัง 2 เคร่ือง 21,900         43,800         -                43,800                  -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

42 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10 เคร่ือง 2,500           25,000         -                25,000                  -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

43 เคร่ืองปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด 30,000 บทีียู 20 เคร่ือง 39,700         794,000        -                794,000                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
44 เคร่ืองปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด 37,698  บทีียู 5 เคร่ือง 46,100         230,500        -                230,500                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

45 เคร่ืองปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด 40,944  บทีียู 9 เคร่ือง 51,000         459,000        -                459,000                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

46 เคร่ืองปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด 24,000  บทีียู 1 เคร่ือง 32,400         32,400         -                32,400                  -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

47 เล่ือยยนต์ 1 เคร่ือง 4,800           4,800           -                4,800                    -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

48 ชุดช าระล้างสารเคมฉีุกเฉินหรือฝักบวัล้างตัวฉุกเฉิน 1 ชุด 55,000         55,000         -                55,000                  -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

49 กล้องสเตอริโอซูมชนิด 2 กระบอกตา 10 เคร่ือง 30,000         300,000        -                300,000                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

50 ตู้เกบ็เอกสาร  15 ล้ินชัก 10 หลัง 5,900           59,000         -                59,000                  -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

51 ชัน้เหล็กเกบ็ของ 10 หลัง 15,200         152,000        -                152,000                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

52 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 3 กระบอกตา 1 ชุด 529,000       529,000        -                529,000                 -            สถาบนัวิจัยไมก้ลายเปน็หนิฯ

53 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว)

10         เคร่ือง 30,000         300,000        -                300,000                 -            ส านักวิทยบริการฯ

54 เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับ
ศูนย์บริการ

5           เคร่ือง 36,000         180,000        -                180,000                 -            ส านักวิทยบริการฯ

55 กล้องถ่ายภาพน่ิง ขนาดไมน้่อยกว่า 30 ล้านพิกเซล  2           ตัว 149,000       298,000        -                298,000                 -            ส านักวิทยบริการฯ
56 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 20         เคร่ือง 32,900         658,000        -                658,000                 -            ส านักวิทยบริการฯ
57 โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบ 4 ที่น่ัง 10         ตัว 25,400         254,000        -                254,000                 -            ส านักวิทยบริการฯ
58 โต๊ะคอมพิวเตอร์ส าหรับใหบ้ริการคอมพิวเตอร์เพื่อ

การเรียนรู้ แบบ 4 ที่น่ัง
10         ตัว 18,300         183,000        -                183,000                 -            ส านักวิทยบริการฯ
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
59 เกา้อีส้ าหรับใหบ้ริการแท็บเล็ท 24         ตัว 3,600           86,400         -                86,400                  -            ส านักวิทยบริการฯ
60 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏบิติังาน 45         เคร่ือง 33,500         1,507,500     -                1,507,500              -            ส านักวิทยบริการฯ
61 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้บนระบบ MacOS 80         เคร่ือง 42,900         3,432,000     -                3,432,000              -            ส านักวิทยบริการฯ
62 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC  1 เคร่ือง 22,000         22,000         -                22,000                  -            ส านักศิลปะ
63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ (ส าหรับงานประมวลผล)  1 เคร่ือง 21,000         21,000         -                21,000                  -            ส านักศิลปะ
64 จอคอมพิวเตอร์  1 เคร่ือง 5,000           5,000           -                5,000                    -            ส านักศิลปะ
65 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  2 เคร่ือง 15,800         31,600         -                31,600                  -            ส านักศิลปะ
66 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวด า   1 เคร่ือง 9,000           9,000           -                9,000                    -            ส านักศิลปะ
67 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  9 เคร่ือง 53,100         477,900        -                477,900                 -            ส านักศิลปะ
68 กล้องดิจิทัล DSLR  1 ชุด 50,000         50,000         -                50,000                  -            ส านักศิลปะ
69 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  5 เคร่ือง 18,900         94,500         -                94,500                  -            ส านักศิลปะ
70 ตู้ล๊อกเกอร์ช่องใส่เอกสารไมเ่กนิ 20 ช่อง  1 ชุด 40,000         40,000         -                40,000                  -            ส านักศิลปะ
71 เคร่ืองสแกนเนอร์ความเร็วสูง   1 เคร่ือง 46,000         46,000         -                46,000                  -            ส านักศิลปะ
72 เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์   1 เคร่ือง 20,000         20,000         -                20,000                  -            ส านักศิลปะ
73 ชุดระบบน าเที่ยวในพิพิธภณัฑ์ด้วยเสียงพร้อมหฟูัง  10 เคร่ือง 50,000         500,000        -                500,000                 -            ส านักศิลปะ
74 เคร่ืองปรับอากาศแขวนติดผนัง 4 เคร่ือง 152,000       608,000        -                608,000                 -            ส านักศิลปะ
75 ระบบถ่ายทอดสัญญาณการสอนและการจัดกจิกรรม

แบบ Online และแบบ Hybrid
1 ชุด 498,000.00 498,000        -                498,000                 -            คณะวิทยาการจัดการ

76 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ส าหรับกล้องวงจร
ปดิ

2 เคร่ือง 32,000.00 64,000         -                64,000                  -            คณะวิทยาการจัดการ

77 ตู้ Rack ส าหรับอปุกรณ์เครือข่าย แบบที่ 2 (ขนาด 
42U)

1 ตู้ 22,000.00 22,000         -                22,000                  -            คณะวิทยาการจัดการ

78 อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบที่ 2

8 เคร่ือง 18,000.00 144,000        -                144,000                 -            คณะวิทยาการจัดการ

79 ทีวี smart TV 85 น้ิว พร้อมอปุกรณ์เชือ่มต่อ
สัญญาณ

2 ชุด 150,000.00 300,000        -                300,000                 -            คณะวิทยาการจัดการ

80 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 11 ชุด 23,000.00 253,000        -                253,000                 -            คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
81 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 5 ตู้ 5,000.00 25,000         -                25,000                  -            คณะวิทยาการจัดการ
82 โต๊ะคอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏบิติัการคอมพิวเตอร์ 

5 หอ้ง
200 ชุด 4,900.00 

980,000        
-                

980,000                 
-            คณะวิทยาการจัดการ

83 โต๊ะคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 5 ชุด 8,900.00 44,500         -                44,500                  -            คณะวิทยาการจัดการ
84 โต๊ะส านักงาน 11 ชุด 12,000.00 132,000        -                132,000                 -            คณะวิทยาการจัดการ
85 เกา้อีส้ านักงาน 11 ชุด 4,900.00 53,900         -                53,900                  -            คณะวิทยาการจัดการ
86 โต๊ะประชุม 6 ที่น่ัง 1 ชุด 20,000.00 20,000         -                20,000                  -            คณะวิทยาการจัดการ
87 ชัน้วางหนังสือ 4 ชุด 5,000.00 20,000         -                20,000                  -            คณะวิทยาการจัดการ
88 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 

3,500 ANSI Lumens
10 เคร่ือง 27,900         279,000        279,000                 ส่วนกลาง

8,677,000    1,000,000     7,677,000            -           
1 อปุกรณ์ปอ้งกนัผู้บกุรุกเครือข่าย 1 ชุด 4,500,000     4,500,000     -                4,500,000              -            ส านักคอมพิวเตอร์
2 ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (internal Cloud) 1 ระบบ 2,000,000     2,000,000     -                2,000,000              -            ส านักคอมพิวเตอร์
3 ระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย 1 ระบบ 1,000,000     1,000,000     1,000,000       -                       -            ส านักคอมพิวเตอร์
4 ระบบริหารจัดการและบริการคลังหนังสือดิจิทัล 

e-book
1 ระบบ 1,177,000     1,177,000     -                1,177,000              -            ส านักวิทยบริการฯ

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาสงูกว่า 1 ลา้นบาท
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หน่วยงาน : ………………………………. หน่วย : บาท

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ 94,707,800  -              90,900,600           3,807,200     

22,486,700  -              18,679,500           3,807,200     
1 หุน่ฝึกตรวจความกว้างของปากมดลูกในระยะกอ่น

คลอด
3 ชุด 75,900         227,700        

-                
227,700                 

-               
คณะพยาบาล

2 หุน่ฝึกการตรวจครรภ์ 3 ชุด 310,500       931,500        -                931,500                 -               คณะพยาบาล
3 หุน่ฝึกการท าคลอด (เต็มตัว) แบบไฟฟ้า 1 ชุด 517,500       517,500        -                517,500                 -               คณะพยาบาล
4 หุน่สาธิตการฝึกเย็บแผลฝีเย็บ 8 ชุด 44,000         352,000        -                352,000                 -               คณะพยาบาล
5 หุน่ฝึกการพยาบาลพื้นฐานเต็มตัว 1 ชุด 39,100         39,100         -                39,100                  -               คณะพยาบาล
6 เตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนอนพร้อมอปุกรณ์การ

เคล่ือนย้ายผู้ปว่ย
1 ชุด 70,000         70,000         

-                
70,000                  

-               
คณะพยาบาล

7 ตู้อบลมร้อน 5 เคร่ือง 150,000       750,000        -                750,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์ฯ

8 เคร่ืองวดัการท างานของสมองพร้อมระบบสัญญาณชีวภาพ
ปอ้นกลับ

1 ชุด 980,000       980,000        -                980,000                 
-               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 ชุดกรงสแตนเลสส าหรับสุนัข 1 ชุด 428,000       428,000        -                428,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 เคร่ืองอา่นปฏกิริิยาบนไมโครเพลทแบบมลัติโหมด 
(Multimode Plate Reader)

1 เคร่ือง 998,000.00   998,000        -                998,000                 
-               

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 เตาเผาอณุหภมูสูิง                 1 เคร่ือง 350,000       350,000        -                350,000                 
-               

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 20 เคร่ือง 30,000         600,000        -                600,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล 2 เคร่ือง 30,000         60,000         -                60,000                  -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่ ากว่า 1 ลา้นบาท

(แบบฟอรม์)
สรปุค าของบประมาณ (รายการครภุณัฑ์)

จ าแนกผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
14 เคร่ืองกวนสารละลายแบบใหค้วามร้อนพร้อม

อปุกรณ์ประกอบ
6 ชุด 70,000         420,000        -                420,000                 

-               
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 เคร่ืองวัดคุณภาพอากาศแบบมลัติฟังกช์ัน่ 1 เคร่ือง 270,000       270,000        -                270,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 ชุดอปุกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ชุด 495,000       495,000        -                495,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 เคร่ืองบดตัวอย่างสมนุไพร 1 ชุด 499,000       499,000        -                499,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 ตู้แช่เย็นสแตนเลส 4 ประตู 1 ตู้ 89,900         89,900         -                89,900                  
-               

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 ชุดอปุกรณ์วดัปริมาตรความจปุอดแบบดิจติอล 2 ชุด 248,000       496,000        -                496,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 ระบบเคร่ืองเสียงหอ้งประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 ชุด 325,000       325,000        -                325,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 ชุดเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบคุณภาพอาหาร 5 ชุด 35,000         175,000        -                175,000                 
-               

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 เคร่ืองวัดความเปน็กรด-ด่างสารละลายแบบต้ังโต๊ะ 4 เคร่ือง 30,000         120,000        -                120,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 ชุดอปุกรณ์เตาปฏกิรณ์สังเคราะหส์าร 2 ชุด 39,000         78,000         -                78,000                  -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 ชุดตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองด่ืม 1 ชุด 283,000       283,000        -                283,000                 
-               

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 ระบบเคร่ืองเสียงหอ้งประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 ชุด 100,000       100,000        -                100,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้า
เพดาน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,100 บทีียู

6 เคร่ือง 54,000         324,000        -                -                       324,000        
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 ตู้บม่อณุหภมูต่ิ า พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 1 ชุด 200,000        200,000        -                200,000                 -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 ตู้เกบ็สารเคมี 5 ตู้ 44,940         224,700        -                224,700                 -               
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 ระบบconference หอ้งปฏบิติัการน้ า 1 ชุด 318,700       318,700        -                318,700                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
30 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายแบบสวมปากขวด 2           เคร่ือง 38,000         76,000         -                76,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
31 กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ ไมโครสโคป 1           ตัว 212,200       212,200        -                212,200                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
32 เคร่ืองวัดความเข้มแสง (Digital light Meter) 5           เคร่ือง 25,000         125,000        -                125,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
33 เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม ( Noise Dosimeter) 6           เคร่ือง 15,500         93,000         -                93,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน

34
เคร่ืองเกบ็ตัวอย่างแบบพกพา (Personal Samling 
Pump)

6           เคร่ือง 121,200       727,200        -                727,200                 -               
คณะสาธารณสุขศาสตร์

35 เคร่ืองวัดระดับความร้อนWBGT 2           เคร่ือง 248,000       496,000        -                496,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
36 เคร่ืองวัดกา๊ซแบบพกพา (Multi gas detector) 1           เคร่ือง 125,000       125,000        -                125,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
37 เคร่ืองวัดความส่ันสะเทือนทั้งร่างกาย (Human 

Vibration Meter)
2           เคร่ือง 750,000       1,500,000     -                1,500,000              -               คณะสาธารณสุขศาสตร์

38 เคร่ืองทดสอบความกระชับของการใส่อปุกร์ลดเสียง 1           เคร่ือง 375,000       375,000        -                375,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
39 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพการมองเหน็พร้อมอปุกรณ์ 2           เคร่ือง 249,350       498,700        -                498,700                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
40 เคร่ืองตรวจวัดสมรรถภาพปอด 2           เคร่ือง 249,350       498,700        -                498,700                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
41 เคร่ืองตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้เกบ็เสียง 1           ชุด 492,200       492,200        -                492,200                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
42 ตู้ส าหรับใส่โมเดลทางกายวิภาคศาสตร์ 6           ตู้ 25,000         150,000        -                150,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
43 เคร่ืองน้ าหนักวัดไขมนัและวัดองค์ประกอบในร่างกาย 2           เคร่ือง 42,000         84,000         -                84,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
44 เคร่ืองชัง่อาหารดิจิตอล 5           เคร่ือง 3,000           15,000         -                15,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
45 เคร่ืองชัง่น้ าหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง แบบวัด BMI 1           ชุด 18,000         18,000         -                18,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
46 วงล้อประเมนิค่าดัชนีมวลกาย 2           ชุด 4,000           8,000           -                8,000                    -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
47 วงล้อโภชนาการ 2           ชุด 1,500           3,000           -                3,000                    -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
48 ตู้เกบ็เอกสารอเนกประสงค์ ขนาด 91x45.70x183 

เซนติเมตร
1           ตู้ 7,000           7,000           -                7,000                    -               คณะสาธารณสุขศาสตร์

49 โต๊ะประชุมทรงเรือพร้อมเกา้อี ้10 ตัว ขนาด 
120x240x75 เซนติเมตร

1           ชุด 20,000         20,000         -                20,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์

50 ตู้เกบ็อปุกรณ์หอ้งปฏบิติัการ ขนาด 90x183x45 
เซนติเมตร

25         ตู้ 7,000           175,000        -                175,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์

51 เกา้อีป้ระชุมมีล้อ ขนาด 60x96-105x60 เซนติเมตร 30         ตัว 3,000           90,000         -                90,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
52 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับประมวลผล 2           เคร่ือง 22,000         44,000         -                44,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
53 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 2           เคร่ือง 16,000         32,000         -                32,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
54 เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 40,000 บทีียู 40         เคร่ือง 75,900         3,036,000     -                -                       3,036,000      คณะสาธารณสุขศาสตร์
55 เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บทีียู 8           เคร่ือง 55,900         447,200        -                -                       447,200        คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
56 ครุภณัฑ์หอ้งประชุม 1 1           ชุด -              -              -                -                       -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
57 โต๊ะประชุม ขนาด 10.20x1.50x0.75 เมตร 1           ชุด 65,000         65,000         -                65,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
58 เกา้อีป้ระชุมมีล้อ ขนาด 0.58x0.60x0.89 เมตร 25         ตัว 2,500           62,500         -                62,500                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
59 อปุกรณ์กระจายสัญญาณภาพ 1           เคร่ือง 50,000         50,000         -                50,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
60 อปุกรณ์กระจายสัญญาณภาพไร้สาย 1           เคร่ือง 33,000         33,000         -                33,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
61 กล้องส าหรับระบบประชุม (Camera Tracking) 1           ตัว 60,000         60,000         -                60,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
62 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 1           เคร่ือง 16,000         16,000         -                16,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
63 ครุภณัฑ์หอ้งประชุม 2 1           ชุด -              -              -                -                       -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
64 โต๊ะประชุม ขนาด 5.40x1.50x0.75 เมตร 1           ชุด 37,000         37,000         -                37,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
65 เกา้อีป้ระชุมมีล้อ ขนาด 0.58x0.60x0.89 เมตร 13         ตัว 2,500           32,500         -                32,500                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
66 อปุกรณ์กระจายสัญญาณภาพ 1           เคร่ือง 50,000         50,000         -                50,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
67 อปุกรณ์กระจายสัญญาณภาพไร้สาย 1           เคร่ือง 33,000         33,000         -                33,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
68 กล้องส าหรับระบบประชุม (Camera Tracking) 1           ตัว 60,000         60,000         -                60,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
69 มิกเซอร์แอมป ์300 วัตต์ 1           เคร่ือง 25,800         25,800         -                25,800                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
70 ตู้ล าโพงติดผนัง ขนาด 6.5 น้ิว 2 ทาง 2           คู่ 15,500         31,000         -                31,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
71 ตู้แร็ค 15 U ขนาด 19 น้ิว 1           เคร่ือง 24,000         24,000         -                24,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
72 จอแสดงผล (SMART TV) ขนาด 64 น้ิว 1           เคร่ือง 52,000         52,000         -                52,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
73 อปุกรณ์ชาร์จแบตเตอร่ี 1           เคร่ือง 20,000         20,000         -                20,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
74 เคร่ืองควบคุมชุดประชุมไร้สาย 1           เคร่ือง 45,000         45,000         -                45,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
75 ไมค์ไร้สาย 1           ชุด 196,000       196,000        -                196,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
76 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 1           เคร่ือง 16,000         16,000         -                16,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
77 ครุภณัฑ์หอ้งประชุม 3 1           ชุด -              -              -                -                       -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
78 โต๊ะประชุม ขนาด 5.40x1.50x0.75 เมตร 1           ชุด 37,000         37,000         -                37,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
79 เกา้อีป้ระชุมมีล้อ ขนาด 0.58x0.60x0.89 เมตร 13         ตัว 2,500           32,500         -                32,500                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
80 อปุกรณ์กระจายสัญญาณภาพ 1           เคร่ือง 50,000         50,000         -                50,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
81 อปุกรณ์กระจายสัญญาณภาพไร้สาย 1           เคร่ือง 33,000         33,000         -                33,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
82 กล้องส าหรับระบบประชุม (Camera Tracking) 1           ตัว 60,000         60,000         -                60,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
83 มิกเซอร์แอมป ์300 วัตต์ 1           เคร่ือง 25,800         25,800         -                25,800                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
84 ตู้ล าโพงติดผนัง ขนาด 6.5 น้ิว 2 ทาง 2           คู่ 15,500         31,000         -                31,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
85 ตู้แร็ค 15 U ขนาด 19 น้ิว 1           เคร่ือง 24,000         24,000         -                24,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
86 จอแสดงผล (SMART TV) ขนาด 64 น้ิว 1           เคร่ือง 52,000         52,000         -                52,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
87 อปุกรณ์ชาร์จแบตเตอร่ี 1           เคร่ือง 20,000         20,000         -                20,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
88 เคร่ืองควบคุมชุดประชุมไร้สาย 1           เคร่ือง 45,000         45,000         -                45,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
89 ไมค์ไร้สาย 1           ชุด 196,000       196,000        -                196,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
90 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 1           เคร่ือง 16,000         16,000         -                16,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
91 เคร่ืองเกบ็ตัวอย่างแบบพกพา 3           เคร่ือง 168,000       504,000        -                504,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
92 เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36,000 บทีียู 3           เคร่ือง 65,000         195,000        -                195,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
93 โต๊ะอาจารย์ส าหรับหอ้งปฏบิติัการทางอากาศ  ขนาด

 90x183x45 เซนติเมตร
1           ตัว 5,500           5,500           

-                5,500                    -               
คณะสาธารณสุขศาสตร์

94 เกา้อีส้ านักงาน ขนาด 60x96x60 เซนติเมตร 1           ตัว 3,000           3,000           -                3,000                    -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
95 เกบ็อปุกรณ์ วัสดุไม้ 1           ใบ 19,800         19,800         -                19,800                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
96 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 2           เคร่ือง 17,000         34,000         -                34,000                  -               คณะสาธารณสุขศาสตร์
97 ถังเกบ็ตัวอย่างสารอนิทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 

พร้อมอปุกรณ์ควบคุมอตัราการไหลของอากาศ
1           ถัง 124,000       124,000        -                124,000                 -               คณะสาธารณสุขศาสตร์

72,221,100  -              72,221,100           -              
1 หุน่จ าลองการคลอดเสมอืนจริง ส าหรับการฝึก

ช่วยชีวิตขัน้สูง
1 ชุด 4,708,100     4,708,100     

-                
4,708,100              

-               
คณะพยาบาล

2 หุน่จ าลองทารกแรกเกดิเสมอืนมนุษย์ ส าหรับการฝึก
ช่วยชีวิตขัน้สูงครบวงจร

1 ชุด 4,500,000     4,500,000     
-                

4,500,000              
-               

คณะพยาบาล

3 หุน่จ าลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและ
ช่วยฟื้นคืนชีพขัน้สูง

1 ชุด 4,000,000     4,000,000     
-                

4,000,000              
-               

คณะพยาบาล

4 เคร่ืองวัดความกระชับของหน้ากากเชิงปริมาณ 1           เคร่ือง 1,000,000     1,000,000     1,000,000              คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 เคร่ืองวิเคราะหป์ริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืน

แสงอะตอม (Atomic Absorptrometer)
1           เคร่ือง 4,000,000     4,000,000     4,000,000              คณะสาธารณสุขศาสตร์

ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาสงูกว่า 1 ลา้นบาท
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม ทดแทนของเดมิ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ประจ าอาคาร หน่วยงาน
6 ชุดกรงส าหรับหนูแรทแบบปลอดเชือ้ 1 ชุด 3,500,000     3,500,000     -                3,500,000              -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 เคร่ืองท าแหง้แบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 ชุด 2,000,000     2,000,000     -                2,000,000              -               คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 เคร่ืองวิเคราะหป์ริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และออกซิเจนแบบอตัโนมติั 
(CHNS/O Analyzer) พร้อมอปุกรณ์ประกอบ

1 ชุด 3,300,000     3,300,000     3,300,000              คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 เคร่ืองสเปรย์ดราย 1 ชุด 2,600,000     2,600,000     2,600,000              คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมเิตอร์แบบ
กระจายความยาวคล่ืน

1 ชุด 7,500,000     7,500,000     7,500,000              คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 เคร่ืองเอก็ซเรย์ดิจิตอลส าหรับสัตว์เล็ก 1 ชุด 1,926,000     1,926,000     1,926,000              คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 เคร่ืองวิเคราะหโ์ครงสร้างผลึกเด่ียว (Single X-ray 
structure)

1 ชุด 15,000,000   15,000,000    15,000,000            คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic force 
microscope)

1 เคร่ือง 7,887,000     7,887,000     7,887,000              คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 เคร่ืองวิเคราะหห์าปริมาณไขมนั (Fat extraction)    1 ชุด 1,300,000     1,300,000     1,300,000              คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 เคร่ืองเตรียมตัวอย่างชิน้เน้ือระบบปดิส าหรับงานพยาธิ 1 ชุด 1,500,000     1,500,000     1,500,000              คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 เคร่ืองวัดและวิเคราะหก์ารจับกนัของโมเลกลุด้วย
เทคนิคการวัดการเปล่ียนความร้อนระหว่างโมเลกลุ

1 เคร่ือง 7,500,000     7,500,000     7,500,000              คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หน่วย : บาท

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม หมายเหตุ
148,355,600    

100,755,600    
26,681,400  26,681,400      

1 โครงการ FIT-Center สร้างหอ้งศูนย์บริการเทคโนโลยีนวัตกรรม อาคาร 38 1 งาน 2,000,000     2,000,000          คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
2 งานปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ อาคาร 29 ศูนย์ฝึกและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 1 งาน 6,000,000     6,000,000          คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
3 งานปรับปรุงอาคาร 38 เพื่อเปน็ศูนย์เรียนรู้ฝึกและทดสอบมาตรฐานฝีมอืระบบอตัโนมติั ศูนย์นวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
1 งาน 4,000,000     4,000,000          คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

4 งานติดต้ังผนังหอ้งเรียน 1 งาน 199,100        199,100            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 การปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการชีววิทยาทั่วไป เพื่อพัฒนาด้านพันธุศาสตร์ 1 งาน 4,822,000     4,822,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 การปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการชีวเคม ีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเคมชีีวภาพ 1 งาน 3,595,000     3,595,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 การปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการวิจัยทางสัตววิทยาประยุกต์ 1 งาน 2,086,500     2,086,500          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 การปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิติัการเคมทีั่วไป เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเคมส่ิีงแวดล้อม 1 งาน 3,595,000     3,595,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 การปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการชีววิทยา 1 งาน 383,800        383,800            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63,861,500  63,861,500      
1 ปรับปรุงระบบสุขาภบิาล ระบบอคัคีภยั และระบบปรับอากาศ อาคาร 31 1 งาน 3,900,000     3,900,000          งานโยธาฯ
2 ปรับปรุงทาสีอาคารหอประชุมและซ่อมแซมผนังหน้าเวที อาคารหอประชุม 70 ปี 1 งาน 5,800,000     5,800,000          งานโยธาฯ
3 ปรับปรุงภมิูทัศน์พื้นที่ด้านหน้าอาคารหอพักนักศึกษา ปรับปรุงปอ้มยามและซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย 1 งาน 6,000,000     6,000,000          งานโยธาฯ

4 กอ่สร้างปา้ยบอกทงและติดต้ังปา้ยชือ่อาคารภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน 2,000,000     2,000,000          งานโยธาฯ
5 กอ่สร้างร้ัวและก าแพงกนัดินด้านติดล าตะคอง 1 งาน 7,270,000     7,270,000          งานโยธาฯ
6 ปรับปรุงหอ้งสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 1 งาน 500,000        500,000            คณะครุศาสตร์
7 ปรับภมิูทัศน์โถงกจิกรรมอาคารครุศาสตร์ 1 งาน 400,000        400,000            คณะครุศาสตร์
8 ปรับปรุงหอ้ง data center (หอ้ง server) 1 งาน 500,000       500,000            ส านักคอมพิวเตอร์
9 ปรับปรุงหอ้งสตูดิโอเพื่อบนัทึกการสอน 1 งาน 300,000       300,000            ส านักคอมพิวเตอร์

ผลผลติดา้นสงัคมศาสตร์

ผลผลติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(แบบฟอรม์)
สรปุค าของบประมาณ (รายการสิง่ก่อสรา้ง)

หน่วยงาน : ……………………………………….

งบลงทนุ - ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

      ค่าสิง่ก่อสร้างปเีดยีว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ล าดบั รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย รวม หมายเหตุ
10 ปรับปรุงสายใยแกว้น าแสงภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน 500,000       500,000            ส านักคอมพิวเตอร์
11 ปรับปรุงหอ้ง 27.01.01(หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ ITLC) 1 งาน 500,000        500,000            ส านักคอมพิวเตอร์
12 กอ่สร้างอาคารอนุรักษไ์มก้ลายเปน็หนิ 1 หลัง 7,872,500     7,872,500          ไมห้นิ
13 ต่อเติมระแนงหน้าอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1 งาน 2,500,000     2,500,000          ส านักศิลปะ
14 ปรับปรุงอาคารงานผลิตผลงานนวัตกรรมและคลังวัตถุพิพิธภณัฑ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 1 งาน 12,000,000   12,000,000        ส านักศิลปะ
15 ปรับปรุงหอ้งจัดแสดงนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 1 งาน 950,000       950,000            ส านักศิลปะ
16 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ 1 งาน 9,159,000     9,159,000          ส านักวิทยบริการ
17 ปรับปรุงหอ้ง FMS Smart Simulation Business Room 1 งาน 1,200,000 1,200,000          คณะวิทยาการจัดการ
18 ปรับปรุงหอ้งจัดการการสอบ พร้อมหลังคาด้านหน้าอาคาร 22 1 งาน 300,000 300,000            คณะวิทยาการจัดการ
19 ปรับปรุงหอ้งสตูดิโอถ่ายภาพ 1 งาน 360,000 360,000            คณะวิทยาการจัดการ
20 ปรับปรุงหอ้ง สตูดิโอ วีดีโอ & Live 1 งาน 910,000 910,000            คณะวิทยาการจัดการ
21 ปรับปรุงหอ้งบนัทึกเสียงนิเทศศาสตร์ 2 หอ้ง 1 งาน 420,000 420,000            คณะวิทยาการจัดการ
22 ปรับปรุงหอ้ง Smart Room หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 1 งาน 470,000 470,000            คณะวิทยาการจัดการ
23 ติดต้ังไฟส่องว่างทางเดินระหว่างหอ้งพักอาจารย์ ชัน้ 6 อาคาร 22 1 งาน 50,000 50,000              คณะวิทยาการจัดการ

10,212,700  10,212,700      
1 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 งาน 3,000,000     3,000,000          คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 งานปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการสุขศาสตร์ ติดต้ังะบบปรับอากาศระบายอากาศส าหรับงาน Clean room class 8 

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 งาน 3,049,500     3,049,500          คณะสาธารณสุขศาสตร์

3 การปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายภาพอาคาร 31 และ อาคาร 32 1 งาน 2,364,000     2,364,000          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ปรับปรุงหอ้งเอก็เรย์ดิจิตอล 1 งาน 813,200       813,200            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ปรับปรุงภมิูทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ 1 งาน        986,000 986,000            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,600,000      
1 กอ่สร้างอาคารปฏบิติัการและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 หลัง 47,600,000   47,600,000        

งบประมาณทั้งส้ิน             280,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ            42,000,000 บาท
เงินงบประมาณ                238,000,000 บาท

ป ี2566  ต้ังงบประมาณ       47,600,000 บาท
ป ี2567  ต้ังงบประมาณ       71,400,000 บาท
ป ี2568  ต้ังงบประมาณ     119,000,000 บาท

ผลผลติดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ

    ค่าสิง่ก่อสร้างผูกพันใหม ่
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ภาคผนวก ข 
สรุปค าของบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการตามแผนบูรณาการ 
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หน่วย : ล้านบาท

ล าดับ แผนงานบรูณาการ/โครงการ
งบประมาณที่ขอตัง้ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ

                    50.4000
1. การสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวและบริการ 28.9000
1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเมืองโคราชจีโอพาร์ค 2.0000 ผศ.ดร.วรฤทธิ ์ กอปรสิริพฒัน์

คณะครุศาสตร์

2. การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการค้าสร้างอัตลักษณ์ไทยพื้นถิน่ 
ส่งเสริมการค้า และการท่องเท่ียวปอ้งกันภยัไวรัสโควิด-19ของกลุ่ม
ทอผ้าเง่ียงนางด า ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1.9000 อาจารย์ปริญญา  เชิดเกียรติพล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. การพฒันาภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่ือสารและ
นวัตกรรมการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม และภมูิ
ปญัญาต่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวระดับ
สากลในเขตจังหวันครราชสีมา

12.0000 ดร.แวววลี  แววฉิมพลี
บณัฑิตวิทยาลัย

4. การสร้างและกระจายรายได้ใหท้้องถิน่ผ่านการพฒันาท่องเท่ียวเชิง
ภมูิศาสตร์แบบสร้างสรรค์ในเขตอุทยานธรณีโคราช ผาชันสามพนัโบก
 และแหล่งธรณีภเูขาไฟในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้
ใหร้องรับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปจัจุบนั

8.0000 ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี
สถาบนัวิจัยไม้กลายเปน็หนิฯ

5. การยกระดับเมืองประชุม สัมมนาและนิทรรศการ (MICE) ในเขต
พฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการ
เปน็จุดหมายปลายทางท่ีรองรับสถานการณ์โควิด19 (โคราช 
อุบลราชธานี และบรีุรัมย)์

5.0000 ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี
สถาบนัวิจัยไม้กลายเปน็หนิฯ

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 0.5000
1. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่การบรูณาการการ

บริการวิชาการเพื่อพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชน
ท้องถิน่

0.5000 ผศ.สุธิดา  วรรธนะปกรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 15.0000                    
1. ยกระดับรายได้ผ่านการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท าของ

ผู้สูงอายุ
15.0000 ผศ.ดร.วรฤทธิ ์ กอปรสิริพฒัน์

คณะครุศาสตร์

4. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 6.0000
1. พฒันาศักยภาพบคุลากรและผู้ประกอบการ (SMEs) ไทย ใน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สู่การเปน็ท่าเรือบกจังหวัดนครราชสีมา (Korat
 Dry Port) และรองรับการเปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภมูิภาคอินโดจีน

6.0000 ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ
คณะวิทยาการจัดการ

ค าขอตัง้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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สรุปค าของบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการที่ส าคัญ ปี 66 ตาม มติ ครม. 9 พ.ย. 2564 
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หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

8.6000            
1 โครงการพัฒนาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

“เคร่ืองปัน้ดินเผา” ต่อการส่งเสริมอตัลักษณ์และสินค้า
เชิงวัฒนธรรมวิถชีีวิตชุมชนบ้านด้านเกวียน ยกระดับ
ศักยภาพเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว ต าบลด่านเกวียน
 อาเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา

5.5000 ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกยีรติ
คณะวิทยาการจดัการ

2 โครงการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการจดัการ
ทรัพยากรทางธรณีธรรมชาติ และวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวใน
เขตอทุยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) จงัหวัด
นครราชสีมาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอสีานใต้

3.1000 ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี
สถาบันวิจยัไม้กลายเป็นหินฯ

0.3000
3 แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ตึกแถวสาหรับชีวิตวิถใีหม่

จากกรณีโรคระบาดโควิด-19
0.3000 อาจารยสุ์พัตรา   ทองกลม

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

8.9000รวม

โครงการส าคัญประจ าปี 2566 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ (ปี 2566 - ปี 2570)

ประเด็นด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
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