
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย หน่วยงานรับผิดชอบ
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 48,261,500 บาท
 งบลงทุน 48,261,500     บาท

1.1 ค่าครภัุณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 48,261,500     บาท
1.1.1 ค่าครภัุณฑ์ 24,604,000     บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 24,604,000       บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท 24,604,000       บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ส่านักงานคณะครุศาสตร์สารสนเทศส่าหรับวิชาชีพครู  จ่านวน 1 ชุด 336,100           บาท คณะครุศาสตร์

(1.2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศาลจ่าลอง  จ่านวน 1 ชุด 608,800           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.3) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  จ่านวน 1 ชุด 100,000           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.4) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 551,300           บาท คณะวิทยาการจัดการ

(1.5) ชุดครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม  จ่านวน 1 ชุด 2,715,000        บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(2) ชุดครุภัณฑ์ประจ่าศูนย์ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถ
     ทางภาษาอังกฤษ ส่าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 1,506,500        บาท

คณะครุศาสตร์

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ภาษาส่าหรับศตวรรษ 21  จ่านวน 1 ชุด 2,000,000        บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(4) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ  จ่านวน 1 ชุด 1,200,000        บาท คณะวิทยาการจัดการ

          (5) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายไร้สายส่าหรับจัดการเรียนการสอน  จ่านวน 1 ชุด 7,000,000        บาท ส่านักวิทยาบริการฯ

(6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบคารอเนกประสงค์  จ่านวน 1 ชุด 8,586,300        บาท กองพัฒนานักศึกษา

สรุปครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้างที่ได้รับจดัสรร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย หน่วยงานรับผิดชอบ
2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 23,657,500     บาท

2.1.2.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 23,657,500       บาท
(1) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 17,386,500       บาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารปฏิบัติการปติมากรรมคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  จ่านวน 1 งาน 655,600           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.2) ค่าปรับปรุงพื้นท่ีโรงจอดรถอาจารย์สาขาศิลปกรรม  จ่านวน 1 งาน 311,500           บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

(1.3) ค่าปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ่านวน 1 งาน 1,168,000        บาท คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

(1.5) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ รปภ.และลานจอดรถ  จ่านวน 1 งาน 2,000,000        บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(1.6) ค่าปรับปรุงหลังคาคลุมเพดาน อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย  จ่านวน 1 งาน 751,400           บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(2) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ  จ่านวน 1 งาน 12,000,000       บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 274,000           บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 274,000           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) ค่าปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลหอพักเอราวัณ  จ่านวน 1 งาน 274,000           บาท กองพัฒนานักศึกษา

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 5,997,000        บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 5,997,000        บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(1.1) ค่าก่อสร้างทางว่ิงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อสุขภาพ  จ่านวน 1 งาน 2,000,000        บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(1.2) ก่อสร้างบ้านพักนักศึกษาทานตะวัน  จ่านวน 1 งาน 2,000,000        บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(1.3) ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเรือนเพาะช่า  จ่านวน 1 งาน 1,997,000        บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย หน่วยงานรับผิดชอบ
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175,069,800 บาท
งบลงทุน 175,069,800    บาท

1.1 ค่าครภัุณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 175,069,800    บาท
1.1.1 ค่าครภัุณฑ์ 25,031,300     บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 25,031,300       บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท 19,261,300       บาท

รวม 32 รายการ (รวม 46 หน่วย)
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทาง
        วิทยาศาสตร์

 จ่านวน 1 ชุด 800,800           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.2) ชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน่้า  จ่านวน 1 ชุด 929,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.3) ชุดครุภัณฑ์ตรวจวัดสภาพอากาศ  จ่านวน 1 ชุด 850,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.4) ชุดครุภัณฑ์ตวรจวัดรังสีอัลตราไวโอเลต  จ่านวน 1 ชุด 950,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.5) ชุดครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ  จ่านวน 1 ชุด 400,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.6) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองมือการทดลอง  จ่านวน 1 ชุด 800,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.7) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง  จ่านวน 1 ชุด 400,000           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.8) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองกล่ันน่้าศูนย์วิทยาศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 417,300           บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1.9) ชุดครุภัณฑ์ประยุกต์ใช้งานพีแอลซีควบคุมระบบขับเคล่ือน  จ่านวน 1 ชุด 950,000           บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(1.10) ชุดครุภัณฑ์ทดลองเกียร์ของรถยนต์  จ่านวน 1 ชุด 537,000           บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(1.11) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองวิเคราะห์แก๊สไอเสียของรถยนต์  จ่านวน 1 ชุด 452,000           บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(1.12) ชุดครุภัณฑ์ทดลองเคร่ืองอัดอากาศแบบ 2 ระดับ  จ่านวน 1 ชุด 672,000           บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(1.13) เคร่ืองอัดระบบออโต้  จ่านวน 1 เคร่ือง 449,400           บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(1.14) ชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า  จ่านวน 10 ชุด 1,900,000        บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(1.15) ชุดครุภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์  จ่านวน 1 ชุด 382,100           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย หน่วยงานรับผิดชอบ
(1.16) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์  จ่านวน 1 ชุด 437,300           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.17) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางปฏพีวิทยา  จ่านวน 1 ชุด 337,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.18) ชุดครุภัณฑ์กล้องส่าหรับปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์  จ่านวน 1 ชุด 844,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.19) ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า  จ่านวน 2 ตู้ 500,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.20) หม้อน่ึงฆา่เช้ือ  จ่านวน 1 เคร่ือง 150,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.21) ตู้บ่มเพาะเช้ือควบคุมอุณหภูมิต่่า  จ่านวน 1 ตู้ 150,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.22) เคร่ืองปั่นเหว่ียงหนีศูนย์  จ่านวน 1 เคร่ือง 130,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.23) ตู้ควบคุมความช้ืนด้วยไฟฟ้า  จ่านวน 1 ตู้ 120,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.24) เคร่ืองค่ัวธัญพืช  จ่านวน 1 เคร่ือง 150,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.25) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองค้ันน่้าผลไม้แบบบีบ  จ่านวน 1 ชุด 150,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

               (1.26) ชุดครุภัณฑ์ประจ่าอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ
                         การเกษตร

 จ่านวน 1 ชุด 397,900           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.27) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจการเกษตร  จ่านวน 1 ชุด 573,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.28) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นบ้าน  จ่านวน 1 ชุด 172,500           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.29) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองตรวจวิเคราะห์คุณภาพเย่ือใยอาหารสัตว์  จ่านวน 1 ชุด 813,200           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.30) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองผสมอาหารสัตว์  จ่านวน 1 ชุด 682,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.31) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เน้ือสัมผัสอาหาร  จ่านวน 1 ชุด 840,000           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.32) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประเมินสภาพการท่างานสุขศาสตร์
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 จ่านวน 1 ชุด 1,924,800        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีวโมเลกุลขั้นสูง  จ่านวน 1 ชุด 1,770,000        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          (3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
               เพื่อคนพิการทางการได้ยิน

 จ่านวน 1 ชุด 2,000,000        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  จ่านวน 1 ชุด 2,000,000        บาท คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม



รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย หน่วยงานรับผิดชอบ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 150,038,500    บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 143,258,900     บาท
(1) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ 
     ถนนสกลนคร - อุดรธานี อ่าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 กลุ่มอาคาร 143,258,900        บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณท้ังส้ิน 304,580,000     บาท
เงินนอกงบประมาณ 22,843,500       บาท

- เงินรายได้ 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 ต้ังงบประมาณ 143,258,900     บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ 6,779,600        บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคาต่อหน่วย
     ต่่ากว่า 10 ล้านบาท

6,779,600        บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(1.1) อาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย จ่านวน 1 งาน 1,995,100        บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               (1.2) ค่าปรับปรุงโรงเรือนช่ัวคราวและโรงเรือนจัดการผลผลิต
                      หลังเก็บเกี่ยว

จ่านวน 1 งาน 955,600           บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.3) อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวแพทย์ จ่านวน 1 งาน 2,000,000        บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(1.4) โรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยด้านสัตว์ปีก จ่านวน 1 งาน 1,828,900        บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร


