
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย หน่วยงานรับผิดชอบ
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 67,800,200 บาท
 งบลงทุน 67,800,200     บาท

1.1 ค่าครภัุณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 67,800,200     บาท
1.1.1 ค่าครภัุณฑ์ 35,300,200     บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 35,300,200       บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท 7,692,700        บาท

  รวม 16 รายการ
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ประจ่าศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ
       และการเทคโนโลยี

 จ่านวน 1 ชุด 743,400           บาท คณะครุศาสตร์

(1.2) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 514,000           บาท คณะครุศาสตร์

(1.3) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาฟิสิกส์  จ่านวน 1 ชุด 414,000           บาท คณะครุศาสตร์

(1.4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะครุศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 515,600           บาท คณะครุศาสตร์

                (1.5) ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ่านวน 1 ชุด 339,100           บาท คณะครุศาสตร์

(1.6) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาสังคมศึกษา  จ่านวน 1 ชุด 761,100           บาท คณะครุศาสตร์

(1.7) ชุดปฏิบัติการภาคสนามเพื่อประกอบการเรียนการสอน  จ่านวน 1 ชุด 350,000           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้างที่ได้รับจดัสรร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณทั้งสิน้ 256,084,400 บาท

                                                    1.  ครุภัณฑ์  จ่านวน 52 รายการ เปน็เงิน 82,791,100 บาท
                                                    2.  ส่ิงกอ่สร้างปเีดียว 10 รายการ เปน็เงิน 47,450,900  บาท 
                                                    3. ค่าส่ิงกอ่สร้างรายการผูกพัน จ่านวน  2 รายการ   เปน็เงิน  125,842,400 บาท



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย หน่วยงานรับผิดชอบ
(1.8) ชุดห้องเรียนคุณภาพเพื่อปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ่านวน 1 ชุด 345,000           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.9) ชุดปฏิบัติการอาหาร  จ่านวน 1 ชุด 350,000           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.10) ชุดปฏิบัติการเคร่ืองด่ืม  จ่านวน 1 ชุด 250,000           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.11) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนด้านการพัฒนาชุมชน  จ่านวน 1 ชุด 118,000           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.12) ชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสาขาวิชา
         สังคมศาสตร์

 จ่านวน 1 ชุด 552,500           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.13) ชุดปฏิบัติการเพื่อประกอบการเรียนการสอน คณะมนุษย์ศาสตร์
          และสังคมศาสตร์

 จ่านวน 1 ชุด 350,000           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.14) ชุดครุภัณฑ์งานกิจการนักศึกษาและกองทุนการศึกษา  จ่านวน 1 ชุด 540,000           บาท กองพัฒนานักศึกษา

(1.15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิต  จ่านวน 1 ชุด 950,000           บาท บณัฑิตวิทยาลัย

(1.16) ชุดครุภัณฑ์ปฎิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  จ่านวน 1 ชุด 600,000           บาท สถาบนัภาษาฯ

(2) ครุภัณฑ์ส่านักงานคณะครุศาสตร์ สารสนเทศส่าหรับวิชาชีพครู  จ่านวน 1 ชุด 1,500,200        บาท คณะครุศาสตร์

(3) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขานวัตกรรมคอมพิวเตอร์  จ่านวน 1 ชุด 1,030,000        บาท คณะครุศาสตร์

(4) ชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 2,000,000        บาท คณะครุศาสตร์

(5) ชุดปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ  จ่านวน 1 ชุด 2,680,000        บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(6) ชุดปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนด้านสารสนเทศ  จ่านวน 1 ชุด 1,163,000        บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(7) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  จ่านวน 1 ชุด 1,586,000        บาท คณะวิยาการจักการ

(8) ชุดครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานงานห้องสมุดสู่สากล  จ่านวน 1 ชุด 6,255,600        บาท ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

(9) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์  จ่านวน 1 ชุด 5,000,000        บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(10) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ  จ่านวน 1 ชุด 1,888,000        บาท คณะวิทยาการจัดการ

(11) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม  จ่านวน 1 ชุด 4,504,700        บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 32,500,000     บาท

2.1.2.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 32,500,000       บาท
(1) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 17,500,000       บาท

รวม 4 รายการ
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระยะ
ท่ี 4

 จ่านวน 1 งาน 9,000,000        บาท โรงเรียนวิถีธรรม

               (1.2) ค่าปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ  จ่านวน 1 งาน 500,000           บาท คณะวิทยาการจัดการ

               (1.3) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย  จ่านวน 1 งาน 7,000,000        บาท ส่วนกลาง

               (1.4) ติดต้ังระบบบ่าบัดน่้าเสียโรงอาหารทานตะวัน  จ่านวน 1 งาน 1,000,000        บาท ส่วนกลาง

          (2) อาคารศูนย์สารสนเทศ  จ่านวน 1 หลัง 15,000,000       บาท ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย หน่วยงานรับผิดชอบ
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 188,284,200 บาท
งบลงทุน 188,284,200    บาท

1.1 ค่าครภัุณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 188,284,200    บาท
1.1.1 ค่าครภัุณฑ์ 47,490,900     บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 47,490,900       บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท 11,009,100       บาท

  รวม 13 รายการ
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ส่านักงานคณะวิทยาศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 566,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.2) ชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ่านวน 1 ชุด 422,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.3) ชุดครุภัณฑ์หุ่นปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  จ่านวน 1 ชุด 192,900           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Classroom)  จ่านวน 1 ชุด 950,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.5) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัยเคมี  จ่านวน 1 ชุด 710,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคนิคการชีววิทยา  จ่านวน 1 ชุด 600,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.7) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ่านวน 1 ชุด 209,800           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขวิชาคอมพิวเตอร์  จ่านวน 1 ชุด 1,932,000        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.9) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ่านวน 1 ชุด 1,106,400        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.10) ชุดครุภัณฑ์การประเมินสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ  จ่านวน 1 ชุด 1,795,000        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม  จ่านวน 1 ชุด 1,000,000        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์  จ่านวน 1 ชุด 965,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.13) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจการเกษตร  จ่านวน 1 ชุด 560,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
    และส่ิงแวดล้อม

 จ่านวน 1 ชุด 2,600,000        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 3,500,000        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีววิทยาขั้นสูง  จ่านวน 1 ชุด 4,500,000        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5) ชุดทดสสอบแรงอัด 3ทิศทาง (Triaxial TEST)  จ่านวน 1 ชุด 2,160,000        บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(6) ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุ  จ่านวน 1 ชุด 4,372,300        บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(7) ชุดฝึกปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์  จ่านวน 1 ชุด 1,400,000        บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(8) ชุดครุภัณฑ์ห้อง Fluid Mechanics Lab  จ่านวน 1 ชุด 3,442,700        บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

           (9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม  จ่านวน 1 ชุด 1,190,000        บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(10) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองช่ัง ดิจิตอล  จ่านวน 1 ชุด 60,000            บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 2,375,000        บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จ่านวน 1 ชุด 4,655,800        บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(13) ชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์  จ่านวน 1 ชุด 3,270,000        บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(14) ชุดครุภัณฑ์เตรียมการผลิตและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการ
     ผลิตพืชแบบปลอดภัย

 จ่านวน 1 ชุด 2,956,000        บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 140,793,300    บาท

2.1.2.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 14,950,900       บาท
(1) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 14,950,900       บาท

รวม 5 รายการ
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
       และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร

 จ่านวน 1 งาน 3,500,000        บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตรและสัตวศาสตร์  จ่านวน 1 งาน 4,500,000        บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.3) ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ  จ่านวน 1 งาน 850,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.4) ค่าปรับปรุงพื้นท่ีจัดท่าโรงจอดรถหลักอาคาร 6 พร้อมหลังคา  จ่านวน 1 งาน 200,900           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                (1.5)  ค่าก่อสร้างห้องน่้าส่าหรับนักศึกษา จ่านวน 3 หลัง  จ่านวน 3 หลัง 5,900,000        บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 54,238,400       บาท
(1) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ถนน
สกลนคร - อุดรธานี อ่าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 กลุ่มอาคาร

54,238,400       บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณท้ังส้ิน 304,580,000  บาท
เงินนอกงบประมาณ 22,843,500    บาท
เงินงบประมาณ 281,736,500  บาท
ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 60,012,200    บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 24,227,000    บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 54,238,400    บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 143,258,900  บาท



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย หน่วยงานรับผิดชอบ
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ 71,604,000       บาท

(1) อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อ่าเภอเมือง 
     จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

71,604,000       บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณท้ังส้ิน 176,800,000  บาท
เงินนอกงบประมาณ 13,260,000    บาท
เงินงบประมาณ 163,540,000  บาท    

ปี 2558 ต้ังงบประมาณ 33,300,000    บาท
ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 16,642,500    บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 41,993,500    บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 71,604,000    บาท


