
ลับ

หน่วย:บาท

รายการ วงเงิน รายละเอียดค่าใช้จ่าย หน่วยงาน

1) ยุทธศาสตร์หลัก: การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
    (Academic Excellence)

   1.3 การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศ
 (Excellent University Profile)

       1.3.2 แผนงานหลักการสร้างระบบท่ีสนับสนุนการศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Education Support 
System)

1.3.2.4 แผนงานรอง Learning environment 234,530,900    

2) งานสนับสนุนการให้บริการด้านเคร่ืองมือ    
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

91,514,000     

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 29,540,600     

1) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11,120,000       เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการซ่อมแซมบ ารุงรักษา สอบเทียบ
ท้ังในลักษณะการจ้างเหมาซ่อมบ ารุง การซ่อมแซมเอง

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2) ค่าใช้จ่ายโครงงานระดับปริญญาตรี 3,101,100        เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงงานนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

3) ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์รับร่างอาจารย์ใหญ่
    สัตว์ทดลอง

187,000           เป็นค่าใช้จ่ายในการท าพิธีสงฆ์ เพ่ือท าบุญถวายสังฆทานรับร่าง
อาจารย์ใหญ่ เป็นเงิน 135,000 บาท และอุทิศส่วนกุศลสัตว์ทดลอง 
เป็นเงิน 50,000 บาท

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

4) ค่าวัสดุการศึกษา-ค่าวัสดุการเรียนการสอน 
   ภาคปฏิบัติประจ าห้องปฏิบัติการต่างๆ

14,205,000       เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ท้ังในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และวัสดุกีฬาเพ่ือการ
เรียนการสอน

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบคุณภาพ
   ศูนย์เคร่ืองมือฯ

467,500           เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบคุณภาพ ศูนย์เคร่ืองมือฯ
(ISO/IEC 17025) และ TQA เช่น การขยายขอบข่าย การ
เข้าร่วมทดสอบความช านาญ การอบรม ตรวจติดตาม ฯลฯ

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

6) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอาชีวอนามัยและ
   ความปลอดภัย

460,000           เป็นค่าใช้จ่ายในการบ าบัดของเสียสารเคมี ของเสียชีววัตถุรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการจัดการขยะ
มูลฝอยติดเช้ือ การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและ
ซ้อมอพยพหนีไฟจัดหาวัสดุความปลอดภัย เป็นต้น

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

หมวดค่าครุภัณฑ์ 58,795,000     

1) ครุภัณฑ์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58,554,100       รายละเอียดภาคผนวก ข ท่ี 6 ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2) ครุภัณฑ์ซ่อมบ ารุงและพัฒนางาน 240,900           

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลับ



ลับ

รายการ วงเงิน รายละเอียดค่าใช้จ่าย หน่วยงาน

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,093,700       

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบวิศวกรรมอาคาร 2,093,700        เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบวิศวกรรมอาคาร รองรับ
การรติดต้ัง การขนย้ายเคร่ืองมือ รวมถึงการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและงานปรับปรุงอ่ืนๆ กลุ่มอาคารเคร่ืองมือ

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

งบบริหารส่วนกลาง 1,084,700       

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,084,700       
       1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตพ้ืนท่ีฯ 105,000           เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

       2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
          มอบหมายเป็นพิเศษและงานบริการวิชาชีพ

248,600           เป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายเป็น
พิเศษและงานบริการวิชาชีพ

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

       3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
          มอบหมาย-ค่าตอบแทนเวรรักษาการณ์

168,000           เป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายเป็น
พิเศษส าหรับเวรรักษาการณ์ศูนย์เคร่ืองมือฯ

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

       4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน    
          (ตามสิทธ์ิ)

56,500            เป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

       5) ค่าพิมพ์หนังสือ/ เอกสาร 28,000            เป็นค่าพิมพ์หนังสือ เอกสารต่างๆ ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

       6) ค่าธรรมเนียม 25,000            เป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจวัดรังสี รวมถึง
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

      7) ค่ารับรองประจ าหน่วยงาน 33,000            เป็นค่ารับรองประจ าหน่วยงาน ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

      8) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 420,600           เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานเป็นนักศึกษา
จ้างงานท่ีหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้
ระหว่างก าลังศึกษา

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 143,016,900    

หมวดค่าครุภัณฑ์ 41,516,900       
      1) โครงการจัดหาและติดต้ังครุภัณฑ์เพ่ือการเรียน
          การสอนช้ันคลินิกทันตกรรม

41,516,900       เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและติดต้ังครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน
ช้ันคลินิกทันตกรรม

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 101,500,000    

      2) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
          และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ระยะท่ี 3

32,400,000       เป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
ระยะท่ี 3

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ลับ



ลับ

รายการ วงเงิน รายละเอียดค่าใช้จ่าย หน่วยงาน

      3) โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
          สุขภาพพ้ืนฐานและสาธารณสุขศาสตร์

29,500,000       เป็นค่าปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพ้ืนฐานและ
สาธารณสุขศาสตร์

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

      1) โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการใช้สัตว์
         เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะท่ี 2

39,600,000       เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ระยะท่ี 2

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ลับ


