
 
 
 

ปฏิทิน 
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุ  กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 



 
ค าน า 

 
  ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ  
ให้ส่วนราชการด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้
ก่อนได้ และให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อหรือ
การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส านักงบประมาณแล้ว” 
  ดังนั้น เพื่อให้การใช้งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงก าหนดปฏิทิน
การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  เพื่อเป็นขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 
งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
 

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน       
 กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000  บาท (วิธีตกลงราคา)    1 
 กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000  บาท    (วิธีสอบราคา)    2 
 กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 2,000,000  บาท  (e-Auction)    3 
 รายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ       4 
ภาคผนวก 
 1) หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 2) รายการครุภัณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้รับปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000  บาท (วิธีตกลงราคา) 

ล าดับ ระยะเวลา ขั้นตอน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
    

1 1-10 ต.ค. 58 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจัดท ารายงานขอซื้อ – ขอจ้าง  หน่วยงานที่ได้รับ 
  เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ จัดสรรงบประมาณ 
  (หรือผู้รับมอบอ านาจ)  
  เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานติดต่อตกลงราคาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หน่วยงานที่ได้รับ 
  เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเสนอสั่งซื้อสั่งจ้าง  จัดสรรงบประมาณ 
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  
    

2 10 ต.ค. 58 -  ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์ หน่วยงานที่ได้รับ 
  31 ต.ค. 58 คณะกรรมการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง จัดสรรงบประมาณ 
  เจ้าหน้าพัสดุของหน่วยงานจัดท าเอกสารเบิกจ่าย  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 



 
2 

 
กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000  บาท (วิธีสอบราคา) 

ล าดับ ระยะเวลา ขั้นตอน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
    

1 15 ก.ย. 58 - จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือ หน่วยงานที่ได้รับ 
     30 ก.ย. 58 แบบรูปรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จัดสรรงบประมาณ 
    

2 1- 7 ต.ค. 58 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจัดท าบันทึกส่ง  หน่วยงานที่ได้รับ 
  รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือ  จัดสรรงบประมาณ 
  แบบรูปรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  

  เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ  
  (หรือผู้รับมอบอ านาจ)   
    

3 8 ต.ค. 58 -  เจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลาง ด าเนินการตามขั้นตอน งานพัสดุ กองคลัง 
 30 ต.ค. 58 วิธีการสอบราคาจัดซื้อ / จัดจ้าง  
     

4 1 พ.ย. 58 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์ งานพัสดุ กองคลัง 
 30 พ.ย. 58 คณะกรรมการตรวจรับ /ตรวจการจ้าง  
  เจ้าหน้าพัสดุจัดท าเอกสารเบิกจ่าย  
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 
กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 2,000,000  บาท  (e-Auction) 

ล าดับ ระยะเวลา ขั้นตอน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
    

1 15 ก.ย. 58 - จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หรือ หน่วยงานที่ได้รับ 
 30 ก.ย. 58 แบบรูปรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จัดสรรงบประมาณ 
    

2 1 ต.ค. 58 -  เจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลาง จัดท ารายงานขอซื้อ – ขอจ้าง  งานพัสดุ กองคลัง 
 30 ธ.ค. 58 เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ  
  เจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลาง  ด าเนินการตามขั้นตอน  
  วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
    

3 1 ม.ค. 59 - บริหารสัญญา  ตรวจรับ  ตรวจการจ้าง   งานพัสดุ กองคลัง 
 30 มี.ค. 59 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารเบิกจ่าย  
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
รายละเอียด หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 1)  กรณีวงเงินจัดหาไม่เกิน 100,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องด าเนินการจัดท ารายงาน
ขอซื้อขอจ้าง เสนอความเห็นชอบจากคณบดี และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย / ผู้รับจ้าง 
ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เมื่อมีการส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง และด าเนินการเบิกจ่ายให้
เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558   

 2)  กรณีวงเงินจัดหาเกิน 100,000 บาทขึ้นไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการดังนี้ 
      2.1 จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC) หรือแบบรูปรายการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง (BOQ + แบบ + รายละเอียด) 
      2.2  ส่งค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์) และค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (กรณีงานจ้างก่อสร้าง) โดยก าหนดให้มี ประธาน 1 คน กรรมการ
อย่างน้อย 2  คน  
     2.3 ส่งรายชื่อคณะกรรมการเปิดซอง 2 คน คณะกรรมการตรวจรับ 3 คน พร้อมหมายเลขบัตร
ประชาชน 13 หลัง ในการเข้าระบบ e-GP 
     2.4 ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ ป.ป.ช) 

เอกสารทั้งหมดในข้อ รวบรวมส่งให้ งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
 
 
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
1) หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
2) รายการครุภัณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้รับปี 2559 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

หนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายการครุภัณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ 

ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. โต๊ะหน้ำชั้นเรียน 36 ตัว 8,700         313,200       ทนอ.
2. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนำดไม่น้อยกวำ่ 3,400 ANSI Lumens
13 ชุด 33,000       429,000       ทนอ.

3. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 4,000 ANSI Lumens

1 เคร่ือง 65,000       65,000         ทนอ.

4. เคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ 13 เคร่ือง 24,000       312,000       ทนอ.
5. จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้น

ทะแยงมุม 100 นิ้ว
13 จอ 9,900         128,700       ทนอ.

6. เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้
หรือแขวน ขนำด 18,000 บีทียู

23 เคร่ือง 28,000       644,000       ทนอ.

7. เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้
หรือแขวน ขนำด 33,000 บีทียู

15 เคร่ือง 42,000       630,000       ทนอ.

8. ชุดเคร่ืองผสมสัญญำณเสียงพร้อมเคร่ืองขยำย
เสียง

13 ชุด        19,000 247,000       ทนอ.

9. ชุดไมโครโฟนส ำหรับห้องประชุม 1 ชุด      500,000 500,000       ทนอ.
10. เคร่ืองกัดแนวต้ังควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 2,890,000 2,890,000     ทนอ.

11. ชุดปฏิบัติกำรทดสอบเคร่ืองเย็นและปรับ
อำกำศ

1 ชุด 2,925,000 2,925,000     ทนอ.

12. ชุดปฏิบัติกำรระบบกำรผลิตอัตโนมัติ 1 ชุด 3,180,000   3,180,000     ทนอ.
13. ชุดห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 2,000,000   2,000,000     ทนอ.

รวม 14,263,900   

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. ชุดห้องประชุม Sci-Tru 1 ชุด 1,167,000   1,167,000     วทน.
2. เคร่ืองวดัซีโอดี 1 เคร่ือง 55,000 55,000         วทน.
3. เคร่ืองวดั pH/TDS/ORP/conductivity 1 เคร่ือง 50,000 50,000         วทน.
4. ตู้อบลมร้อน 1 ตู้ 90,000 90,000         วทน.
5. ตู้ดูดควำมชื้น 2 เคร่ือง 20,000 40,000         วทน.
6. เคร่ืองระเหยสำร rotary evaporator 1 เคร่ือง 400,000     400,000       วทน.
7. ชุดทดลองปรำกฎกำรณ์ฮอลล์ในเยอรมันเนียมชนิดพี 1 ชุด 312,400     312,400       วทน.

8. ชุดทดลองกำรแทรกสอดแบบไมเคิลสัน 1 ชุด 346,000     346,000       วทน.
9. ชุดทดลองกำรหำค่ำแรงตึงผิวโดยใช้วธิวีงแหวน 1 ชุด 182,600 182,600       วทน.

10. ชุดทดลองกำรขยำยตัวเชิงควำมร้อนใน
ของแข็งและของเหลว

1 ชุด 224,400 224,400       วทน.

11. ชุดเก็บตัวอย่ำงและวเิครำะห์คุณภำพน้ ำ 1 ชุด 1,200,000 1,200,000     วทน.
12. ชุดวเิครำะห์ของแข็ง 1 ชุด 550,000 550,000       วทน.
13. ตู้อบลมร้อนขนำดใหญ่ 1 ตู้ 110,000     110,000       วทน.
14. เคร่ืองปัน่เหวี่ยงควำมเร็วต่ ำ 2 เคร่ือง 80,000       160,000       วทน.
15. เคร่ืองวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH meter) แบบต้ังโต๊ะ 2 เคร่ือง 59,000       118,000       วทน.

16. ตู้ปลอดเชื้อ 1 เคร่ือง 500,000 500,000       วทน.
17. เคร่ืองวดัพืน้ทีใ่บ (Leaf Area Meter ) 1 เคร่ือง 660,000 660,000       วทน.
18. เคร่ืองวดัคลอโรฟิลล์ 1 เคร่ือง 99,000 99,000         วทน.
19. ชุดอุปกรณ์ส ำหรับตรวจวดัจุลินทรีย์ในอำหำร 1 ชุด 170,000 170,000       วทน.

20. ชุดเคร่ืองชั่งแบบดิจิตอล ขนำด 3 กิโลกรัม 1 ชุด 75,000 75,000         วทน.
21. ชุดเตรียมอำหำรสแตนเลส 1 ชุด 120,000 120,000       วทน.
22. ชุดหัววดัควำมหนืด 1 ชุด 100,000 100,000       วทน.
23. กล้องจุลทรรศน์ 5 กล้อง 56,000 280,000       วทน.
24. กล้องสเตอริโอ 5 เคร่ือง 30,300 151,500       วทน.
25. เตำหลุมให้ควำมร้อน (Heating mantle) 

ขนำด 1,000 mL
3 เคร่ือง 13,000 39,000         วทน.

26. เคร่ืองวดักำรน ำไฟฟ้ำ (Conductometer) 1 ชุด 86,000       86,000         วทน.

27. เคร่ือง x-ray diffractometer 1 เคร่ือง 1,824,900   1,824,900     วทน.
รวม 9,110,800     

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. ชุดห้องเรียน Smart Class Room 1 ชุด 1,248,000   1,248,000     ทนส.
2. ชุดห้องปฎิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน

ประมวลผลและฝึกเขียนโปรแกรม
1 ชุด 1,800,000   1,800,000     ทนส.

3. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 Kva (ระบบ
ไฟฟ้ำ 3 เฟส)

10 เคร่ือง 250,000     2,500,000     นวตักรรม2,ทนส.10 จัดซ้ือรวมกัน

4. ชุดฝึกปฏิบัติกำรพัฒนำโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคล่ือนทีแ่ละสร้ำงส่ือกำรเรียนกำรสอน online

1 ชุด 1,420,000   1,420,000     ทนส.

5. ชุดฝึกปฏิบัติกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอำร์เอฟ
ไอดีและบำร์โค๊ด

1 ชุด 376,500     376,500       ทนส.

6. ชุดเลนส์ฝึกปฏิบัติถ่ำยภำพนิ่งและภำพยนตร์ 1 ชุด 193,000 193,000       ทนส.

7. ชุดปฏิบัติกำรมัลติมีเดีย 1 ชุด 1,957,100 1,957,100     ทนส.
8. อปุกรณ์กระจำยสัญญำณชนดิ 24 ชอ่งสัญญำณ 20 เคร่ือง 26,000       520,000       ทนส.

9. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ้ค ส ำหรับงำนประมวลผล 20 เคร่ือง 25,000 500,000       ทนส.

10. เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 29,000 29,000         ทนส.
11. กล้องดิจิตอล แบบ DSLR 10 ชุด 38,700 387,000       ทนส.
12. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนำดไม่น้อยกวำ่ 4,500 ANSI Lumens
5 เคร่ือง 90,000 450,000       ทนส.

13. อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก 
(External Storage)

1 เคร่ือง 510,000 510,000       ทนส.

รวม 11,890,600   

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. เคร่ืองวดัค่ำกำรดูดกลืนแสง 1 เคร่ือง 750,000 750,000       ศูนย์วทิย์ฯ
2. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ ำ 1 เคร่ือง 950,000 950,000       ศูนย์วทิย์ฯ
3. เคร่ืองเพิม่ปริมำณสำรพันธกุรรม 1 เคร่ือง 310,000 310,000       ศูนย์วทิย์ฯ
4. ตู้บ่มเพำะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ ำ 1 เคร่ือง 449,400 449,400       ศูนย์วทิย์ฯ
5. เตำเผำอุณหภูมิสูง (Furnace) 1 เคร่ือง 400,000 400,000       ศูนย์วทิย์ฯ

รวม 2,859,400     

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 Kva (ระบบ
ไฟฟ้ำ 3 เฟส)

2 เคร่ือง 250,000     500,000       นวตักรรม2,ทนส.10 จัดซ้ือรวมกัน

2. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 5 Kva 2 เคร่ือง 140,000     280,000       นวตักรรม
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One 85 เคร่ือง 23,000       1,955,000     นวตักรรม
4. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย 45 เคร่ือง 40,000       1,800,000     นวตักรรม

รวม 4,535,000     

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. โต๊ะหน้ำชั้นเรียน 36 ตัว 8,700         313,200       ทนอ.
2. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด

ไม่น้อยกวำ่ 3,400 ANSI Lumens
13 ชุด 33,000       429,000       ทนอ.

3. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 4,000 ANSI Lumens

1 เคร่ือง 65,000       65,000         ทนอ.

4. เคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ 13 เคร่ือง 24,000       312,000       ทนอ.
5. จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทะแยง

มุม 100 นิ้ว
13 จอ 9,900         128,700       ทนอ.

6. เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือ
แขวน ขนำด 18,000 บีทียู

23 เคร่ือง 28,000       644,000       ทนอ.

7. เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือ
แขวน ขนำด 33,000 บีทียู

15 เคร่ือง 42,000       630,000       ทนอ.

8. ชุดเคร่ืองผสมสัญญำณเสียงพร้อมเคร่ืองขยำยเสียง 13 ชุด        19,000 247,000       ทนอ.

9. ชุดไมโครโฟนส ำหรับห้องประชุม 1 ชุด      500,000 500,000       ทนอ.
10. ชุดห้องประชุม Sci-Tru 1 ชุด 1,167,000   1,167,000     วทน.
11. เคร่ืองกัดแนวต้ังควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 2,890,000 2,890,000     ทนอ.

12. ชุดห้องเรียน Smart Class Room 1 ชุด 1,248,000   1,248,000     ทนส.
13. ชุดห้องปฎิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน

ประมวลผลและฝึกเขียนโปรแกรม
1 ชุด 1,800,000   1,800,000     ทนส.

14. เคร่ืองวดัค่ำกำรดูดกลืนแสง 1 เคร่ือง 750,000 750,000       ศูนย์วทิย์ฯ
15. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ ำ 1 เคร่ือง 950,000 950,000       ศูนย์วทิย์ฯ
16. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 Kva (ระบบไฟฟ้ำ 3

 เฟส)
12 เคร่ือง 250,000     3,000,000     นวตักรรม2,ทนส.10 จัดซ้ือรวมกัน

17. เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 5 Kva 2 เคร่ือง 140,000     280,000       นวตักรรม
18. เคร่ืองวดัซีโอดี 1 เคร่ือง 55,000 55,000         วทน.
19. เคร่ืองวดั pH/TDS/ORP/conductivity 1 เคร่ือง 50,000 50,000         วทน.
20. ตู้อบลมร้อน 1 ตู้ 90,000 90,000         วทน.
21. ตู้ดูดควำมชื้น 2 เคร่ือง 20,000 40,000         วทน.
22. เคร่ืองระเหยสำร rotary evaporator 1 เคร่ือง 400,000     400,000       วทน.
23. ชุดทดลองปรำกฎกำรณ์ฮอลล์ในเยอรมันเนียมชนิดพี 1 ชุด 312,400     312,400       วทน.
24. ชุดทดลองกำรแทรกสอดแบบไมเคิลสัน 1 ชุด 346,000     346,000       วทน.
25. ชุดทดลองกำรหำค่ำแรงตึงผิวโดยใช้วธิวีงแหวน 1 ชุด 182,600 182,600       วทน.

26. ชุดทดลองกำรขยำยตัวเชิงควำมร้อนในของแข็ง
และของเหลว

1 ชุด 224,400 224,400       วทน.

27. ชุดปฏิบัติกำรทดสอบเคร่ืองเย็นและปรับอำกำศ 1 ชุด 2,925,000 2,925,000     ทนอ.

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559      
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559      
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

28. ชุดฝึกปฏิบัติกำรพัฒนำโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคล่ือนทีแ่ละสร้ำงส่ือกำรเรียนกำรสอน online

1 ชุด 1,420,000   1,420,000     ทนส.

29. ชุดฝึกปฏิบัติกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอำร์เอฟไอ
ดีและบำร์โค๊ด

1 ชุด 376,500     376,500       ทนส.

30. ชุดเลนส์ฝึกปฏิบัติถ่ำยภำพนิ่งและภำพยนตร์ 1 ชุด 193,000 193,000       ทนส.
31. เคร่ืองเพิม่ปริมำณสำรพันธกุรรม 1 เคร่ือง 310,000 310,000       ศูนย์วทิย์ฯ
32. ตู้บ่มเพำะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ ำ 1 เคร่ือง 449,400 449,400       ศูนย์วทิย์ฯ
33. เตำเผำอุณหภูมิสูง (Furnace) 1 เคร่ือง 400,000 400,000       ศูนย์วทิย์ฯ
34. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One 85 เคร่ือง 23,000       1,955,000     นวตักรรม
35. ชุดเก็บตัวอย่ำงและวเิครำะห์คุณภำพน้ ำ 1 ชุด 1,200,000 1,200,000     วทน.
36. ชุดวเิครำะห์ของแข็ง 1 ชุด 550,000 550,000       วทน.
37. ตู้อบลมร้อนขนำดใหญ่ 1 ตู้ 110,000     110,000       วทน.
38. เคร่ืองปัน่เหวี่ยงควำมเร็วต่ ำ 2 เคร่ือง 80,000       160,000       วทน.
39. เคร่ืองวดัควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH meter) แบบต้ังโต๊ะ 2 เคร่ือง 59,000       118,000       วทน.
40. ตู้ปลอดเชื้อ 1 เคร่ือง 500,000 500,000       วทน.
41. เคร่ืองวดัพืน้ทีใ่บ (Leaf Area Meter ) 1 เคร่ือง 660,000 660,000       วทน.
42. เคร่ืองวดัคลอโรฟิลล์ 1 เคร่ือง 99,000 99,000         วทน.
43. ชุดอุปกรณ์ส ำหรับตรวจวดัจุลินทรีย์ในอำหำร 1 ชุด 170,000 170,000       วทน.
44. ชุดเคร่ืองชั่งแบบดิจิตอล ขนำด 3 กิโลกรัม 1 ชุด 75,000 75,000         วทน.
45. ชุดปฏิบัติกำรระบบกำรผลิตอัตโนมัติ 1 ชุด 3,180,000   3,180,000     ทนอ.
46. ชุดปฏิบัติกำรมัลติมีเดีย 1 ชุด 1,957,100 1,957,100     ทนส.
47. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณชนิด 24 ช่องสัญญำณ 20 เคร่ือง 26,000       520,000       ทนส.

48. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ส ำหรับงำนประมวลผล 20 เคร่ือง 25,000 500,000       ทนส.

49. เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 29,000 29,000         ทนส.
50. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย 45 เคร่ือง 40,000       1,800,000     นวตักรรม
51. ชุดเตรียมอำหำรสแตนเลส 1 ชุด 120,000 120,000       วทน.
52. ชุดหัววดัควำมหนืด 1 ชุด 100,000 100,000       วทน.
53. กล้องจุลทรรศน์ 5 กล้อง 56,000 280,000       วทน.
54. กล้องสเตอริโอ 5 เคร่ือง 30,300 151,500       วทน.
55. เตำหลุมให้ควำมร้อน (Heating mantle) ขนำด 

1,000 mL
3 เคร่ือง 13,000 39,000         วทน.

56. เคร่ืองวดักำรน ำไฟฟ้ำ (Conductometer) 1 ชุด 86,000       86,000         วทน.
57. เคร่ือง x-ray diffractometer 1 เคร่ือง 1,824,900   1,824,900     วทน.
58. ชุดห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 2,000,000   2,000,000     ทนอ.
59. กล้องดิจิตอล แบบ DSLR 10 ชุด 38,700 387,000       ทนส.
60. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด

ไม่น้อยกวำ่ 4,500 ANSI Lumens
5 เคร่ือง 90,000 450,000       ทนส.



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559      
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

61. อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก 
(External Storage)

1 เคร่ือง 510,000 510,000       ทนส.

รวม 42,659,700   



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. ชุดปฏิบัติกำรห้องเรียนคุณภำพ 1  ชุด 1,160,500   1,160,500       วจก.
2. ชุดฝึกปฏิบัติกำรส ำหรับห้องคอมพิวเตอร์

ระดับประมวลผลขั้นสูง
1 ชุด 2,811,600   2,811,600       วจก.

3. กระดำนอัจฉริยะ (Smartboard) 5 เคร่ือง 150,000     750,000          วจก.
4. ผ้ำม่ำน 1 ชุด 2,234,000   2,234,000       วจก.
5. ชุดปฏิบัติกำรธรุกิจจ ำลองและรับให้

ค ำปรึกษำด้ำนธรุกิจชุมชนเพือ่สร้ำงควำม
เข็มแข็งทำงกำรตลำด

1 ชุด 125,000     125,000          วจก.

6. ชุดปฏิบัติกำรห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ชุด 559,000     559,000          วจก.
7. ชุดปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำน

กำรเงินและกำรลงทุน
1 ชุด 170,000     170,000          วจก.

8. ชุดปฏิบัติกำรสถำบันกำรเงินจ ำลอง 1 ชุด 124,000     124,000          วจก.
9. ชุดห้องปฏิบัติงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก

และมัลติมีเดียส ำหรับงำนนิเทศศำสตร์
1 ชุด 2,041,900   2,041,900       วจก.

10. ชุดผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 1 ชุด 200,000     200,000          วจก.
11. ชุดฝึกปฏิบัติงำนภำพนิ่งและ

ภำพเคล่ือนไหว
1 ชุด 470,000     470,000          วจก.

12. ชุดปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำร
บัญชี

1 ชุด 150,000     150,000          วจก.

13. ชุดปฏิบัติกำรกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำร
เงินเดือนแบบมืออำชีพ

1 ชุด 76,000       76,000           วจก.

14. ชุดปฏิบัติกำรกำรเรียนรู้งำนด้ำนกำร
จัดกำรแบบมืออำชีพ

1 ชุด 76,000       76,000           วจก.

15. ชุดปฏิบัติกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วและกำร
โรงแรม

1 ชุด 661,300     661,300          วจก.

รวม 11,609,300      

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. ชุดปฏิบัติกำรสังคมศึกษำ 1 ชุด 286,300     286,300          มนษ.
2. ชุดพัฒนำห้องศึกษำค้นควำ้เฉพำะทำง

ส ำหรับสำขำวชิำพิเศษ
1 ชุด 464,000     464,000          มนษ.

3. ชุดศึกษำค้นควำ้เฉพำะทำงส ำหรับคณะ
มนุษยศำสตร์ฯ

1 ชุด 659,100     659,100          มนษ.

รวม 1,409,400       

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 180,000     180,000          สนอ.(กองกลำง)
2. เคร่ืองสแกนเนอร์ ขนำด A3 1 เคร่ือง 170,000     170,000          สนอ.(กองกลำง)
3. เคร่ืองท ำลำยเอกสำร แบบท ำลำย 20 

แผ่น
1 เคร่ือง 32,000       32,000           ประกัน,ศวธ.,

สนอ.(คลัง),สบท.
จัดซ้ือรวมกัน

4. ชุดโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี้ 31 ชุด 16,000       496,000          สนอ.(กองกลำง
18,
กองคลัง13)

จัดซ้ือรวมกัน

5. คอมพิวเตอร์ส ำนักงำนส ำหรับงำนตัดต่อ 1 เคร่ือง 70,000       70,000           สนอ.(กองกลำง)

6. รถกระบะ 1 คัน 523,000     523,000          สนอ.(กองกลำง)
7. เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิด

ต้ังพืน้หรือแขวน ขนำด 24,000 บีทียู
40 เคร่ือง 33,000       1,320,000       สนอ.(กองกลำง)

รวม 2,791,000       

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. บอร์ดนิทรรศกำร 10 ชุด 6,000         60,000           ศวธ.
2. เคร่ืองท ำลำยเอกสำร แบบท ำลำย 20 

แผ่น
1 เคร่ือง 32,000       32,000           ศวธ.,ประกัน,,

สนอ.(คลัง),สบท.
จัดซ้ือรวมกัน

รวม 92,000           

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. ชั้นเหล็กเก็บเอกสำร แบบ 6 ชั้น 3 ตัว 7,600         22,800           ประกัน
2. เคร่ืองท ำลำยเอกสำร แบบท ำลำย 20 

แผ่น
1 เคร่ือง 32,000       32,000           ประกัน,ศวธ.,

สนอ.(คลัง),สบท.
จัดซ้ือรวมกัน

รวม 54,800           

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. เคร่ืองท ำลำยเอกสำร แบบท ำลำย 20 
แผ่น

1 เคร่ือง 32,000       32,000           สบท. ประกัน
,ศวธ.,สนอ.(คลัง)

จัดซ้ือรวมกัน

รวม 32,000           

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. กระดำนอัจฉริยะ 2 ชุด 123,000     246,000          สวท.
2. ชุดจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวติ 1 ชุด 167,000     167,000          สวท.
3. ชั้นวำงซีดีรำงเล่ือนแบบเล่ือนด้ำนกวำ้ง 6 ชุด 80,500       483,000          สวท.

4. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มส ำหรับสืบค้น 
E-book 10 ทีน่ั่ง

1 ชุด 56,300       56,300           สวท.

5. ชั้นเก็บเอกสำร 4 ชุด 12,700       50,800           สวท.
6. เคำท์เตอร์บริกำร 3 ชุด 12,600       37,800           สวท.

รวม 1,040,900       

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

1. ชุดปฏิบัติกำรห้องเรียนคุณภำพ 1  ชุด 1,160,500   1,160,500     วจก.
2. ชุดฝึกปฏิบัติกำรส ำหรับห้องคอมพิวเตอร์

ระดับประมวลผลขั้นสูง
1 ชุด 2,811,600   2,811,600     วจก.

3. กระดำนอัจฉริยะ (Smartboard) 5 เคร่ือง 150,000     750,000       วจก.
4. ผ้ำม่ำน 1 ชุด 2,234,000   2,234,000     วจก.
5. ชุดปฏิบัติกำรสังคมศึกษำ 1 ชุด 286,300     286,300       มนษ.
6. ชุดพัฒนำห้องศึกษำค้นควำ้เฉพำะทำง

ส ำหรับสำขำวชิำพิเศษ
1 ชุด 464,000     464,000       มนษ.

7. ชุดปฏิบัติกำรธรุกิจจ ำลองและรับให้
ค ำปรึกษำด้ำนธรุกิจชุมชนเพือ่สร้ำงควำม
เข็มแข็งทำงกำรตลำด

1 ชุด 125,000     125,000       วจก.

8. ชุดปฏิบัติกำรห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ชุด 559,000     559,000       วจก.
9. เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 180,000     180,000       สนอ.(กองกลำง)
10. เคร่ืองสแกนเนอร์ ขนำด A3 1 เคร่ือง 170,000     170,000       สนอ.(กองกลำง)
11. บอร์ดนิทรรศกำร 10 ชุด 6,000         60,000         ศวธ.
12. ชั้นเหล็กเก็บเอกสำร แบบ 6 ชั้น 3 ตัว 7,600         22,800         ประกัน
13. เคร่ืองท ำลำยเอกสำร แบบท ำลำย 20 

แผ่น
4 เคร่ือง 32,000       128,000       ประกัน,ศวธ.,

สนอ.(คลัง),สบท.
จัดซ้ือรวมกัน

14. ชุดศึกษำค้นควำ้เฉพำะทำงส ำหรับคณะ
มนุษยศำสตร์ฯ

1 ชุด 659,100     659,100       มนษ.

15. ชุดปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำน
กำรเงินและกำรลงทุน

1 ชุด 170,000     170,000       วจก.

16. ชุดปฏิบัติกำรสถำบันกำรเงินจ ำลอง 1 ชุด 124,000     124,000       วจก.
17. ชุดห้องปฏิบัติงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก

และมัลติมีเดียส ำหรับงำนนิเทศศำสตร์
1 ชุด 2,041,900   2,041,900     วจก.

18. ชุดโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี้ 31 ชุด 16,000       496,000       สนอ.(กองกลำง
18,
กองคลัง13)

จัดซ้ือรวมกัน

19. คอมพิวเตอร์ส ำนักงำนส ำหรับงำนตัดต่อ 1 เคร่ือง 70,000       70,000         สนอ.(กองกลำง)

20. รถกระบะ 1 คัน 523,000     523,000       สนอ.(กองกลำง)
21. ชุดผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 1 ชุด 200,000     200,000       วจก.
22. ชุดฝึกปฏิบัติงำนภำพนิ่งและ

ภำพเคล่ือนไหว
1 ชุด 470,000     470,000       วจก.

23. ชุดปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำร
บัญชี

1 ชุด 150,000     150,000       วจก.

24. ชุดปฏิบัติกำรกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำร
เงินเดือนแบบมืออำชีพ

1 ชุด 76,000       76,000         วจก.

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   



หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประเภท ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

วงเงินเดิม วงเงินใหม่ หน่วยงำน

  75,206,000   72,344,800
39,130,600  39,086,900  

ส่ิงก่อสร้ำง 1 ปี 1. ทำสีภำยนอกอำคำรเรียน 3,5 1 งำน 362,300       356,300       คณะวทิยศำสตร์
2. ปรับปรุงห้องประชุมคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 งำน 2,218,800     2,181,100     คณะวทิยศำสตร์

ผูกพันเดิม 3. อำคำรเรียนคณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม สูง 12 ชัน้ 1 หลัง 36,549,500   36,549,500   ส ำนักงำนอธกิำรบดี
งบประมำณทัง้ส้ิน             119,780,000 บำท
เงินนอกงบประมำณ             8,983,500 บำท
เงินงบประมำณ               110,796,500 บำท
ปี 2555 ได้รับจัดสรรงบประมำณ     16,650,000 บำท
ปี 2556 ได้รับจัดสรรงบประมำณ     37,675,200 บำท
ปี 2557 ได้รับจัดสรรงบประมำณ     19,921,800 บำท
ปี 2558 ได้รับจัดสรรงบประมำณ                   - บำท
ปี 2559 ผูกพันงบประมำณ            36,549,500 บำท

36,075,400  33,257,900  
ส่ิงก่อสร้ำง 1 ปี 1. ปรับปรุงอำคำรโสมสวลี ชัน้ที ่2 1 งำน 2,685,400     2,639,800     ส ำนักงำนอธกิำรบดี

2. ปรับปรุงอำคำรวทิยำกำรจัดกำร 1 งำน 2,461,000     2,419,200     คณะวทิยำกำรจัดกำร
3. ปรับปรุงอำคำร 2 1 งำน 1,029,000     1,011,600     คณะมนุษยศำสตร์

ผูกพันใหม่ 4. โครงกำรก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำ และอำคำรทีพ่ักอำจำรย์ 1 โครงกำร 29,900,000   27,187,300   ส ำนักงำนอธกิำรบดี
งบประมำณทัง้ส้ิน             149,500,000 บำท
เงินนอกงบประมำณ            11,212,500 บำท
เงินงบประมำณ                138,287,500 บำท
ปี 2559 ต้ังงบประมำณ   29,900,000   บำท 
ปี 2560 ต้ังงบประมำณ   54,193,700   บำท 
ปี 2561 ต้ังงบประมำณ   54,193,800   บำท 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทัง้สิน้

รายการค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ:หน่วย รวม หน่วยงำน หมำยเหตุ

รายการครุภัณฑ์ทีไ่ด้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   

25. ชุดปฏิบัติกำรกำรเรียนรู้งำนด้ำนกำร
จัดกำรแบบมืออำชีพ

1 ชุด 76,000       76,000         วจก.

26. ชุดปฏิบัติกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วและกำร
โรงแรม

1 ชุด 661,300     661,300       วจก.

27. กระดำนอัจฉริยะ 2 ชุด 123,000     246,000       สวท.
28. ชุดจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวติ 1 ชุด 167,000     167,000       สวท.
29. ชั้นวำงซีดีรำงเล่ือนแบบเล่ือนด้ำนกวำ้ง 6 ชุด 80,500       483,000       สวท.

30. เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิด
ต้ังพืน้หรือแขวน ขนำด 24,000 บีทียู

40 เคร่ือง 33,000       1,320,000     สนอ.(กองกลำง)

31. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มส ำหรับสืบค้น 
E-book 10 ทีน่ั่ง

1 ชุด 56,300       56,300         สวท.

32. ชั้นเก็บเอกสำร 4 ชุด 12,700       50,800         สวท.
33. เคำท์เตอร์บริกำร 3 ชุด 12,600       37,800         สวท.

รวม 17,029,400   



หน่วยงาน คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

วงเงินเดิม วงเงินใหม่ หมำยเหตุ

2,581,100    2,537,400    
ส่ิงก่อสร้ำง 1 ปี 1. ทำสีภำยนอกอำคำรเรียน 3,5 1 งำน 362,300       356,300       

2. ปรับปรุงห้องประชุมคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 งำน 2,218,800     2,181,100     

รายการค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี

ประเภท ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

วงเงินเดิม วงเงินใหม่ หมำยเหตุ

  69,134,900   66,376,600
36,549,500  36,549,500  

ผูกพันเดิม 1. อำคำรเรียนคณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม สูง 12 ชัน้ 1 หลัง 36,549,500   36,549,500   
งบประมำณทัง้ส้ิน             119,780,000 บำท
เงินนอกงบประมำณ             8,983,500 บำท
เงินงบประมำณ               110,796,500 บำท
ปี 2555 ได้รับจัดสรรงบประมำณ     16,650,000 บำท
ปี 2556 ได้รับจัดสรรงบประมำณ     37,675,200 บำท
ปี 2557 ได้รับจัดสรรงบประมำณ     19,921,800 บำท
ปี 2558 ได้รับจัดสรรงบประมำณ                   - บำท
ปี 2559 ผูกพันงบประมำณ            36,549,500 บำท

32,585,400  29,827,100  
ส่ิงก่อสร้ำง 1 ปี 2. ปรับปรุงอำคำรโสมสวลี ชัน้ที ่2 1 งำน 2,685,400     2,639,800     

ผูกพันใหม่ 3. โครงกำรก่อสร้ำงหอพักนักศึกษำ และอำคำรทีพ่ักอำจำรย์ 1 โครงกำร 29,900,000   27,187,300   
งบประมำณทัง้ส้ิน             149,500,000 บำท
เงินนอกงบประมำณ            11,212,500 บำท
เงินงบประมำณ                138,287,500 บำท
ปี 2559 ต้ังงบประมำณ   29,900,000   บำท 
ปี 2560 ต้ังงบประมำณ   54,193,700   บำท 
ปี 2561 ต้ังงบประมำณ   54,193,800   บำท 

รายการค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมทัง้สิน้



หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ประเภท ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

วงเงินเดิม วงเงินใหม่ หมำยเหตุ

2,461,000    2,419,200    
ส่ิงก่อสร้ำง 1 ปี 1. ปรับปรุงอำคำรวทิยำกำรจัดกำร 1 งำน 2,461,000     2,419,200     

รายการค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภท ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

วงเงินเดิม วงเงินใหม่ หมำยเหตุ

1,029,000    1,011,600    
ส่ิงก่อสร้ำง 1 ปี 1. ปรับปรุงอำคำร 2 1 งำน 1,029,000     1,011,600     

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559


