


งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1,955,523,900               1,954,206,700

20,000,000 9,556,300

เป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 1 ในกลุม่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
ทพีฒันาและนาํเอานวตักรรมบนพนืฐานองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ไปขบัเคลอืนการพฒันาอย่างยงัยนื

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารเีป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทมีุ่งมนัสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยั ปรบัแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลย ี
เพอืการพฒันาทยีงัยนืของสงัคม ผลติบณัฑติทมีคุีณภาพ มคีวามรูแ้ละปญัญาคู่คุณธรรม 

ใหบ้รกิารวชิาการ และทาํนุบาํรุงศิลปะ และวฒันธรรม โดยยดึหลกัความเป็นอสิระทางวชิาการ
และใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

- ตวัชีวดั : จาํนวนนกัเรียนทไีดร้บัการสนบัสนุน
ตามโครงการ

คน - 750

- ตวัชีวดั : จาํนวนผูเ้ขา้รบับริการ คน - 4,500

(3)  ผลสมัฤทธิ : สรา้งโอกาสทางการศึกษาระดบัอดุมศึกษา
ไปยงัผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ใหส้ามารถเรียนรูไ้ดต้ามความสนใจในลกัษณะการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ (Life Long Learning) ทมีคุีณภาพ

- ตวัชีวดั : รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ
ทมีต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 85

(2)  ผลสมัฤทธิ : การนาํผลงานวจิยั สงิประดษิฐ ์
ไปใชห้รือแกป้ญัหาใหก้บัชุมชนทอ้งถนิ ใหบ้ริการวชิาการ
ทตีอบสนองตรงกบัความตอ้งการของชุมชนและส่งเสริม
อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เพอืเป็นแหลง่สะสมองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถนิ 

รวมทงัสนบัสนุนใหม้กีารเผยแพร่ สบืสานใหค้งอยูอ่ยา่งยงัยนื

(1)  ผลสมัฤทธิ : ผลติบณัฑติทมีคุีณภาพสูง
ในสาขาวชิาทขีาดแคลนใหม้ทีกัษะและศกัยภาพสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประเทศ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

22



แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา                  4.6512                  4.6461                  5.0792

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ               454.4814               644.6204               612.9895

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทดีี               602.1739               296.7953               127.6911

แผนงานยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมทเีขม้แขง็ แขง่ขนัได ้

                      -                       -                  5.8308

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
และนวตักรรม

                      -                       -                26.4000

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                17.0570                15.3513               127.2713

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาพนืทแีละเมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะ                40.0000                       -                       - 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ             1,118.3635               961.4131               905.2619

รวมทงัสนิ             2,089.7551             1,955.5239             1,954.2067

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร               971.3916               994.1108             1,048.9448

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท      1,975.5239      1,963.7630      1,643.3090      1,456.0320      1,235.4506

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท      1,955.5239      1,954.2067      1,594.3778      1,416.6570      1,235.4506

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          20.0000           9.5563          48.9312          39.3750                - 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท         20.0000           9.5563         48.9312         39.3750                - 

1. ค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        994.1108      1,048.9448      1,082.9072      1,124.1511      1,167.0447

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

2. การบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน ชมุชนและสงัคม 

ใหป้ระชาชนมีความรูค้วามสามารถและพฒันาตนเอง 
เพอืเพมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ
- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร
มคีวามรูเ้พมิขนึจากการเขา้รบับรกิาร

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทรีบับรกิารวชิาการ
และวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิารวชิาการ

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท          15.3513        127.2713          15.3513          15.3513          15.3513

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

3. เพมิศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ 
ในการเป็นผูป้ระกอบการใหก้บันักศึกษา บคุลากร 
และประชาชนทวัไป เพอืสง่เสรมิความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ
- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดย่อมทไีดร้บัความรูแ้ละพฒันาทกัษะ

ราย - 60 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท                -             5.8308                -                  -                  - 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

4. เพอืวิจยัและพฒันา รวมทงัถา่ยทอดองคค์วามรู ้
และสรา้งนวตักรรมทนํีาไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมของทอ้งถนิและประเทศ
- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเกษตรกร หรอืบคุลากร
ทมีกีารพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
การเกษตรและการแปรรูปอาหาร

คน - 100 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท                -            26.4000                -                  -                  - 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั

5. ผูส้าํเรจ็การศึกษามีคุณภาพ 

ไดง้านทาํตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
และสามารถสรา้งงานดว้ยตนเอง
- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา
ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทเีกยีวขอ้ง

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติทมีต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        644.6204        612.9895        141.0681          38.5534          38.5534

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           8.7500           9.5563           9.5562                -                  - 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท           8.7500           9.5563           9.5562                -                  - 

6. เพอืเพมิศกัยภาพการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุ
- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร คน 530,000 600,000 670,000 700,000 750,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        296.7953        127.6911        350.1500        233.7000           9.6000

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          11.2500                -            39.3750          39.3750                - 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท         11.2500                -           39.3750         39.3750                - 

7. นักเรยีนในโรงเรยีนสงักดัมหาวิทยาลยั
ไดร้บัโอกาสทางการศึกษาขนัพนืฐาน
ตามสทิธิทกีาํหนดไว ้
- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีน
ทไีดร้บัการสนบัสนุนตามโครงการ

คน 720 821 821 821 821

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย
ตามรายการทไีดร้บัสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           4.6461           5.0792           4.9012           4.9012           4.9012

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย
 งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ                -                  -                  -        1,954.2067                -        1,954.2067

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั                -                  -                  -        1,048.9448                -        1,048.9448

2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันา
และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

               -                  -                  -          127.2713                -          127.2713

ผลผลติท ี1 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                -                  -                  -          127.2713                -          127.2713

3. แผนงานยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทเีขม้แข็ง แข่งขนัได ้

               -                  -                  -             5.8308                -             5.8308

โครงการท ี1 : โครงการหลกัสูตรการระดมทนุ
และการบรหิาร Startup ดา้นเกษตร
และอาหารเพอืสรา้งมลูค่าสูงสุดและยงัยนื

               -                  -                  -             5.8308                -             5.8308

4. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพ
ดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม

               -                  -                  -            26.4000                -            26.4000

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาหอ้งปฏบิตัิ
ดา้นเกษตรแมน่ยาํ และการพฒันาโรงงาน
ตน้แบบดา้นนวตักรรมการแปรรูปอาหาร
และเครืองดมืระดบักงึอตุสาหกรรม
เพอืรองรบัการสรา้งอาชพีในสถานการณ์
วกิฤต COVID-19

               -                  -                  -           26.4000                -           26.4000

5. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

               -                  -                  -          612.9895                -          612.9895

ผลผลติท ี1 : ผูส้าํเร็จการศึกษา
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

               -                  -                  -          612.9895                -          612.9895

6. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้ง
ใหค้นมีสขุภาวะทดีี

               -                  -                  -          127.6911                -          127.6911

โครงการท ี1 : โครงการผลติแพทยเ์พมิ                -                  -                  -             6.8000                -             6.8000

โครงการท ี2 : โครงการผลติพยาบาลเพมิ                -                  -                  -             8.2112                -             8.2112

โครงการท ี3 : โครงการเพมิศกัยภาพ
การใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข

               -                  -                  -          112.6799                -          112.6799

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

1,954,206,700                      

1,128,770,700                      

825,436,000                        
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

7. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาค
ทางการศึกษา

               -                  -                  -             5.0792                -             5.0792

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

               -                  -                  -             5.0792                -             5.0792
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

         994.1108        1,048.9448        1,082.9072        1,124.1511        1,167.0447

         994.1108        1,048.9448        1,082.9072        1,124.1511        1,167.0447

                -                   -                   -                   -                   - 

                -                   -                   -                   -                   - 

         994.1108       1,048.9448       1,082.9072       1,124.1511       1,167.0447

                -                   -                   -                   -                   - 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอนื

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          1,048,944,800
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั     1,048,944,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน         1,048,944,800 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป         1,048,944,800 บาท
1) ค่าจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั         1,025,682,800 บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             23,262,000 บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -          127.2713                -          127.2713

               -                  -          127.2713                -          127.2713

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

โครงการ 30 35 40 45 50

( 8 )

คน 4,200 4,500 4,700 4,800 5,000

( 2,000 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลา้นบาท          15.3513        127.2713          15.3513          15.3513          15.3513

ลา้นบาท          15.3513        127.2713          15.3513          15.3513          15.3513

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท          15.3513        127.2713          15.3513          15.3513          15.3513

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กจิกรรม
บรกิารวชิาการแก่สงัคม
เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ในกระบวนการการใหบ้รกิาร
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การส่งเสรมิการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
อย่างยงัยนืในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

7.2 แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                         127,271,300

7.2.1 ผลผลติท ี1 : ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                         127,271,300

เพอืใหบ้รกิารวชิาการทเีออืและสนองต่อความตอ้งการ สรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน 

ทอ้งถนิ และประเทศชาติ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ       127,271,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน           127,271,300 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป           127,271,300 บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง           111,920,000 บาท

(1) อาคารอเนกประสงคเ์เละประชุมสมัมนาวชิาการ ขนาด 200 คน 

ตาํบลคลองไผ ่อาํเภอสคีวิ จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             20,541,300 บาท
(2) กลุม่อาคารกิจกรรมเเหล่งการเรยีนรูฐ้านทรพัยากรและอาคารบรกิาร 
ตาํบลคลองไผ ่อาํเภอสคีวิ จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             30,322,700 บาท
(3) ปรบัปรุงอาคารฝึกอบรมเขาเขอืนลนั 

ตาํบลคลองไผ ่อาํเภอสคีวิ จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             20,848,200 บาท
(4) อาคารทพีกั 1-4 ตาํบลคลองไผ ่อาํเภอสคีวิ 
จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             40,207,800 บาท

2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการอุนรกัษพ์นัธุกรรมพชื             15,351,300 บาท
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บาท

บาท
7.3.1.1 วตัถปุระสงค์

7.3.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ปี  (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -             5.8308                -             5.8308

               -                  -             5.8308                -             5.8308

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน - 60 - - -

แห่ง - 2 - - -

ลา้นบาท                -             5.8308                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -             5.8308                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -             5.8308                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

1. หลกัสูตรการระดมทนุและการบรหิาร Startup 

ดา้นเกษตรและอาหารเพอืสรา้งมลูค่าสูงสุดและยงัยนื

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนส่งเสรมิการเกดิขนึ
ของ Startup ดา้นเกษตรและอาหาร 
เพอืสรา้งมลูค่าสูงสุดและยงัยนื
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

7.3 แผนงานยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทเีขม้แข็ง แข่งขนัได ้                            5,830,800

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

7.3.1 โครงการท ี1 : โครงการหลกัสูตรการระดมทนุและการบรหิาร Startup 

ดา้นเกษตรและอาหารเพอืสรา้งมูลค่าสูงสดุและยงัยืน                            5,830,800

เพอืพฒันาหลกัสูตรและส่งเสรมิการระดมทนุและการบรหิาร Startup 

ดา้นเกษตรและอาหารเพอืสรา้งมลูค่าสูงสุดและยงัยนื

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

                   5,830,800

                   5,830,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการหลกัสูตรการระดมทนุและการบริหาร Startup 

ดา้นเกษตรและอาหารเพอืสรา้งมูลค่าสูงสุดและยงัยืน          5,830,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน              5,830,800 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              5,830,800 บาท
1) เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการหลกัสูตรการระดมทนุและการบรหิาร Startup 

ดา้นเกษตรและอาหารเพอืสรา้งมลูค่าสูงสุดและยงัยนื              5,830,800 บาท
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บาท

บาท
7.4.1.1 วตัถปุระสงค์

7.4.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ปี  (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -            26.4000                -            26.4000

               -                  -            26.4000                -            26.4000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน - 100 - - -

Startup - 5 - - -

ลา้นบาท                -            26.4000                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -            26.4000                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -            26.4000                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนส่งเสรมิการแกป้ญัหา
ของผูป้ระกอบการดา้นเกษตรและอาหาร
เพอืสรา้งมลูค่าสูงสุดและยงัยนืโดยใชห้ลกัวชิาการ
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

7.4 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม                           26,400,000

7.4.1 โครงการท ี1 : โครงการพฒันาหอ้งปฏิบตัิดา้นเกษตรแม่นยาํ 
และการพฒันาโรงงานตน้แบบดา้นนวตักรรมการแปรรูปอาหารและเครอืงดืม
ระดบักงึอตุสาหกรรมเพอืรองรบัการสรา้งอาชีพในสถานการณ์วิกฤต COVID-19                           26,400,000

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เพอืใหบ้รกิารวชิาการทเีออืและสนองต่อความตอ้งการดา้นเกษตรและอาหาร 
สรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน ทอ้งถนิ และประเทศชาติ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

                  27,900,000

                  27,900,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การพฒันาหอ้งปฏบิตัดิา้นเกษตรแมน่ยาํและ
การพฒันาโรงงานตน้แบบดา้นนวตักรรมการแปรรูปอาหารและ
เครืองดมืระดบักงึอตุสาหกรรม เพอืรองรบัการสรา้งอาชพี
ในสถานการณ์วกิฤต COVID-19

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

34



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาหอ้งปฏิบตัิดา้นเกษตรแม่นยาํและ
การพฒันาโรงงานตน้แบบดา้นนวตักรรมการแปรรูปอาหารและ
เครืองดืมระดบักงึอตุสาหกรรมเพอืรองรบัการสรา้งอาชีพ
ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19         26,400,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             26,400,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             26,400,000 บาท
1) ค่าครุภณัฑ์             26,400,000 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
    รวม 36 รายการ (รวม 41 หน่วย)             12,540,000 บาท
(2) เครืองมอืวเิคราะหห์าปรมิาณโลหะ
ดว้ยเทคนิคอะตอมมกิแอบซอรพ์ชนัแบบเปลวไฟ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              2,505,000 บาท
(3) เครืองอบแหง้ระบบไอนาํ (SUPERHEATED STEAM DRYER) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,500,000 บาท
(4) เครืองสกดัด่วนอาหารและสมนุไพร (HISPEED EXTRACTOR ) 

ระบบผลตินาํรอ้นดว้ยไฟฟ้า ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,605,000 บาท
(5) เครืองอบแหง้ดว้ยคลนืไมโครเวฟระบบสุญญากาศ 

(Microwave Vacuum Drier) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,800,000 บาท
(6) เครืองซลีบรรจภุณัฑแ์บบสุญญากาศ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,000,000 บาท
(7) ชุดเครืองนึงฆ่าเชือแบบไฟฟ้าแนวนอน (Retort) 

พรอ้มเซท็ data logger/ thermocouple ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,000,000 บาท
(8) เครืองอบทาํผงเกาะกลุม่แกรนูลแบบฟลูอดิไดซเ์บด 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              3,450,000 บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -          612.9895                -          612.9895

               -                  -          612.9895                -          612.9895

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 3,800 3,900 4,000 4,000 4,000

( - )

คน 3,900 3,500 3,600 3,700 3,800

( - )

คน 16,900 14,500 14,700 14,900 15,000

( 14,113 )

รอ้ยละ 100 95 95 95 95

( - )

ลา้นบาท        653.3704        622.5458        150.6243          38.5534          38.5534

ลา้นบาท        644.6204        612.9895        141.0681          38.5534          38.5534

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท        644.6204        612.9895        141.0681          38.5534          38.5534

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท           8.7500           9.5563           9.5562                -                  - 

ลา้นบาท           8.7500           9.5563           9.5562                -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทคีงอยู่

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

7.5 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                         612,989,500

7.5.1 ผลผลติท ี1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                         612,989,500

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทเีขา้ใหม่

เพอืผลติบณัฑติทมีคีวามโดดเด่นทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทเีป็นคนด ีคนเก่ง ทนัโลก 
สามารถใชช้วีติในสงัคมอย่างมคีวามสุข มคีวามคดิรเิริมสรา้งสรรค ์ใฝ่รู ้มปีญัญา และมคุีณธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี       612,989,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ          9,556,300  บาท
1. งบเงนิอดุหนุน           612,989,500 บาท
เงนินอกงบประมาณ              9,556,300  บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป           612,989,500 บาท
เงนินอกงบประมาณ              9,556,300  บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             36,615,200 บาท
2) ค่าครุภณัฑ์           360,500,500 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
    รวม 240 รายการ (รวม 771 หน่วย)           108,342,000 บาท
(2) เครืองเพมิปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิชนิด 5 ส ี
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,500,000 บาท
(3) เครืองผสมแอสฟลัตค์อนกรตีเพอืเตรยีมตวัอย่าง
ทดสอบแบบอตัโนมตั ิ(Automatic laboratory mixer) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,900,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์หยบิจบัตวัอย่างอตัโนมตั ิสาํหรบัเครืองวเิคราะห์
การเปลยีนแปลงนาํหนกัของสารโดยอาศยัคุณสมบตัทิางความรอ้น 

(TGA) : (Sample robot for TGA) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,100,000 บาท
(5) เครืองวดัอตัราการสงัเคราะหแ์สงของพชื 
(Portable Photosynthesis System with Fluorometer) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,000,000 บาท
(6) อุปกรณ์ยดึตรงึกระดูกเพอืจดักระดูกในหลายมติ ิตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,184,000 บาท
(7) เครืองวดัอตัราการสงัเคราะหแ์สงของพชืแบบกระเป๋าหวิ 
พรอ้มระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,650,000 บาท
(8) เครืองตรวจนบัความพรอ้มกนัของโฟตอนเดยีว 
(Time-Correlated Single Photon Counting Module) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,300,000 บาท
(9) ชุดฝึกปฏบิตักิารเรยีนรูอ้อกแบบระบบสมองกลฝงัตวั
สาํหรบัอุตสาหกรรมอจัฉรยิะ พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,500,000 บาท
(10) เครืองวดัความพรุนของหนิดว้ยกา๊ซฮีเลยีม 

(Helium Porosimeter) ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,000,000 บาท
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(11) ชุดตรวจสอบแบบไมท่าํลายดว้ยผงแมเ่หลก็แบบตงัโตะ๊ 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,220,000 บาท
(12) เครืองวเิคราะหอ์ุปกรณ์วทิยุสอืสารระบบดจิทิลั 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,500,000 บาท
(13) ชุดวเิคราะหห์าปรมิาณเสน้ใยอาหารและวตัถดุบิอาหาร 
พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,300,000 บาท
(14) เครืองวดัเนือสมัผสัทางดา้นเนือสตัว ์ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,000,000 บาท
(15) เครืองกาํเนิดแสงเลเซอรช์นิด QCL แบบใหแ้สงต่อเนือง 
(QCL cw laser) พรอ้มอุกรณ์ประกอบ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,200,000 บาท
(16) ชุดระบบรบัรูส้งิแวดลอ้มสาํหรบัรถอตัโนมตั ิตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ระบบ              1,000,000 บาท
(17) ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิอุตสาหกรรม ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,500,000 บาท
(18) ชุดระบบกลอ้งวดัระยะดว้ยเลเซอรแ์บบ Dual 

ทงัแบบ Optical Zoom ขนาด 30 เทา่ และกลอ้งตรวจวดัความรอ้น
พรอ้ม Gimbal แบบ 3 แกน ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ระบบ              1,000,000 บาท
(19) ชุดทดสอบกาํลงัอดัของดนิ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 50 kN 

แบบอตัโนมตั ิตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,590,000 บาท
(20) ชุดปรบัปรุงเครืองทดสอบแรงดงึ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 100 kN 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,450,000 บาท
(21) เครืองปฏกิรณ์เคมแีบบการไหลในทอ่พรอ้มอุปกรณ์
เชือมต่อกบัคอมพวิเตอร ์(Tubular Reactor with 

Chemical Reactor Service Unit) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,872,500 บาท
(22) ชุดอุปกรณ์สาํหรบัตดัต่อขนัสูง ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              5,280,000 บาท
(23) เครืองพมิพช์ีวภาพ 3 มติ ิตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              4,547,500 บาท
(24) ชุดทดสอบสมรรถนะยานยนตแ์บบวดัทแีกนลอ้ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,800,000 บาท
(25) ชุดปฏบิตักิารเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า
พรอ้มแผงโมดูลการเรยีนรูร้ะบบขบัเคลอืนยานยนตไ์ฟฟ้า 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,880,000 บาท
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(26) เครืองทาํแหง้ภายใตค้วามเย็นและสุญญากาศ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              2,000,000 บาท
(27) เครืองวดัขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศกัยบ์นผวิอนุภาค 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              2,700,000 บาท
(28) เครืองวเิคราะหค์ลนือลัตราโซนิคความถสูีง 
พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,000,000 บาท
(29) เครืองกาํเนิดไฟฟ้า ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 250 kVA 

แบบใชเ้ครืองยนต ์ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              4,500,000 บาท
(30) เครืองวดัความสามารถในการไหลผา่นของแทง่หนิตวัอย่าง 
(Porosity Permeameter Poro Perm Cell) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              3,500,000 บาท
(31) ชุดเครืองมอืสาํรวจชนัหนิใตด้นิ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,900,000 บาท
(32) ตูป้ฏบิตักิารงานและบม่เพาะเชือชนิดไรอ้อกซเิจน 

(Anaerobic chamber) ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ตู ้              2,000,000 บาท
(33) เครืองวดัการทาํงานของสมอง ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,899,000 บาท
(34) ชุดฝึกสาํหรบัหอ้งปฏบิตักิารระบบนิวเมตกิสข์นัพนืฐานและขนัสูง 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด             15,000,000 บาท
(35) เครืองตรวจวดักา๊ซ และไอระเหยสารอนิทรยี ์
และสารอนินทรยีใ์นอากาศ ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              2,700,000 บาท
(36) ตูแ้ช่แขง็ -80 องศาเซลเซยีส ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ตู ้              1,000,000 บาท
(37) เครืองทดสอบประสทิธิภาพการเดนิและการวงิสาํหรบัการฝึก
และการฟืนฟู ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,899,000 บาท
(38) ชุดปฏบิตักิารระบบคลงัสนิคา้อจัฉรยิะและจาํลองระบบ
จดัการการดาํเนินการในคลงัสนิคา้ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              6,000,000 บาท
(39) เครืองทดสอบแรงอดัสามแกนแบบไดนามกิขนาดใหญ่ 

(Large Scale Dynamic Triaxial Testing) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              8,000,000 บาท
(40) เครืองบดตวัอย่างแบบ Vibrating Cup Mill ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,100,000 บาท

39



(41) เครืองทดสอบความแขง็แบบวคิเกอร ์ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,400,000 บาท
(42) เครืองเพมิสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ (Real time PCR) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,800,000 บาท
(43) เครืองวดัทางรามานสเปกโทรสโกปีและเคมไีฟฟ้า 
(SPELECRAMAN) ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              3,648,500 บาท
(44) ชุดตรวจสอบแบบไมท่าํลายดว้ยเครืองกระแสไฟฟ้าเหนียวนาํ 
(Eddy current test) ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 2 ชุด              2,030,000 บาท
(45) เครืองมอืวดัวเิคราะหท์างเคมไีฟฟ้า ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,300,000 บาท
(46) เครืองวดัความหนืดอาหาร (Rheometer) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,500,000 บาท
(47) ชุดระบบสแกนความละเอยีดสูงดว้ย Lidar 

สาํหรบัสรา้งแผนท ี3 มติ ินาํหนกัเบา 
สาํหรบัตดิตงับนอากาศยานไรน้กับนิ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ระบบ              2,500,000 บาท
(48) เครืองผสมเฉือนสูงดว้ยอลัตราโซนิก 
(Ultrasonic Sonochemical) ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,739,000 บาท
(49) เครืองสาํรวจธรณีฟิสกิสด์ว้ยวธิีวดัความตา้นทานไฟฟ้าแบบ 1 มติ ิ

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,000,000 บาท
(50)  เครืองวดัการเรอืงแสงสเปคโตรฟลูออโรมเิตอร ์
ช่วง 600-1650 nm (Fluorescence Spectrophotometer) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              4,000,000 บาท
(51) เครืองวเิคราะหป์รมิาณสารอนิทรยีท์งัหมด 

(Total Organic Carbon) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              3,600,000 บาท
(52) ชุดทดสอบแบตเตอรีรถพลงังานไฟฟ้า ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,410,000 บาท
(53) ชุดฝึกสาํหรบัหอ้งปฏบิตักิารระบบไฮดรอลกิขนัพนืฐานและขนัสูง 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              7,500,000 บาท
(54) ชุดเครืองสกดัไขมนัแบบอตัโนมตั ิตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              3,250,000 บาท
(55) ตูแ้ช่แขง็อุณหภูมติาํ -80 องศาเซลเซยีส ชนิดแนวนอน 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,000,000 บาท
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(56) เครืองมอืวดัเวลาและความเร็วสาํหรบัการทดสอบและฝึกกีฬา 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,899,000 บาท
(57) ชุดเครืองมอืสาํรวจธรณีฟิสกิสแ์บบความตา้นทาน (Resistivity) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,000,000 บาท
(58) ชุดฝึกสาํหรบัหอ้งปฏบิตักิารการควบคุมการผลติขนัสูง 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              5,000,000 บาท
(59) เครืองทดสอบความตา้นทานแรงเฉือนไดนามกิ 
(Dynamic shear rheometer) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              3,600,000 บาท
(60) เครืองทดสอบเพอืแยกหาอตัราส่วนผสมของแอสฟลัต์
แบบใชส้ารละลายโดยระบบอตัโนมตั ิ(Hot mix asphalt automatic 

closed loop extractor) ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              3,950,000 บาท
(61) เครืองตดัเตรยีมตวัอย่างเพอืใชท้ดสอบแบบอตัโนมตั ิ

(Advanced automated asphalt saw) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              2,900,000 บาท
(62) เครืองสแกนเหลก็เสรมิในคอนกรตี (Ferro scan) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,000,000 บาท
(63) เครืองศึกษาการดูดซมึแกส๊แบบผนงัเปียก (Wetted Wall Gas 

Absorption Column) ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              3,362,000 บาท
(64) เครืองวเิคราะหป์รมิาณคารบ์อนอนิทรยี ์(TOC) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              1,500,000 บาท
(65) เครืองวเิคราะหรู์ปร่างและการเปลยีนแปลงของรูปร่าง
ของอนุภาคของแขง็แบบออนไลน ์ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              3,200,000 บาท
(66) เครืองนบัเซลล ์และวเิคราะหป์รมิาณชีวภาพจาํเพาะของเซลล ์

(Flow cytometer) ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              7,500,000 บาท
(67) เครืองวดัสมบตัเิชิงกลพลวตั (DMA) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              6,500,000 บาท
(68) เครืองวดัสมบตักิารดงึ การกดอดั และการดดัโคง้ 
(Universal Testing Machine, UTM) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              4,000,000 บาท
(69) ชุดระบบอุปกรณ์สาํหรบัการทอดสุญญากาศ 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              3,200,000 บาท
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(70) ชุดฝึกวงจรอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงัและการขบัเคลอืนมอเตอรไ์ฟฟ้า
ในระบบราง ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              2,000,000 บาท
(71) ตูส้าํหรบัเพาะเลยีงเชือจลุนิทรยีใ์นสภาวะไรอ้อกซเิจน 

(Anaerobic chamber) ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ตู ้              1,650,000 บาท
(72) เครืองสแกนสไลดแ์บบอตัโนมตั ิและแสดงภาพเสมอืน
จากกลอ้งจลุทรรศน ์ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              4,500,000 บาท
(73) ชุดผสมภายใน (Internal mixer) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              7,000,000 บาท
(74) เครืองวเิคราะหส์มบตัทิางความรอ้น (DSC) ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              3,500,000 บาท
(75) ชุดทดสอบการสรา้งกลไกการขบัเคลอืนดว้ยระบบ 

Electric Battery ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              4,839,000 บาท
(76) เครืองเทราเฮิรตซร์ามาน พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              4,000,000 บาท
(77) ชุดกลอ้งจลุทรรศนแ์บบ Confocal ชนิดแสงเลเซอรส์าํหรบัวดัพนืผวิ 
ความละเอยีดสูง แบบ 3 มติ ิตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              6,099,000 บาท
(78) ชุดทดสอบคุณสมบตัขิองหมอนรางรถไฟตามมาตรฐาน 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              3,210,000 บาท
(79) ชุดเครืองมอืตดิตามขนาดและความเขม้ขน้
ของสารชีวเคมอีนุภาคนาโน (Nano tracking Analyzer) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              6,000,000 บาท
(80) เครืองวเิคราะหอ์นุภาคจากการเผาไหม ้ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              6,300,000 บาท
(81) ชุดการจาํลองระบบควบคุมการทาํงานของยานยนตไ์ฟฟ้า 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ระบบ              4,400,000 บาท
(82) ชุดฝึกปฏบิตักิารเรยีนรูป้ญัญาประดษิฐ์
สาํหรบัอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะและสมองกลฝงัตวั 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              4,900,000 บาท

3) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง           213,935,600 บาท
เงนินอกงบประมาณ              9,556,300  บาท
(1) ปรบัปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคฟารม์มหาวทิยาลยั 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             14,837,800 บาท
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(2) ก่อสรา้งโรงประลองพฒันาผลติภณัฑค์อนกรตีวศิวกรรมขนัสูง 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             25,000,000 บาท
(3) ปรบัปรุงอาคารเพอืแกป้ญัหาการรวัซมึ ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             25,000,000 บาท
(4) ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรช์ีวภาพพนืฐาน 

เพอืใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยัทางชีวภาพตามพระราชบญัญตัเิชือโรค
และพษิจากสตัว ์พ.ศ. 2558 ระยะท ี2 ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             37,200,000 บาท
(5) ปรบัปรุงอาคารหอพกันกัศึกษา (หอพกัสุรนิเวศ 3) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             25,000,000 บาท
(6) ปรบัปรุงอาคารหอพกันกัศึกษา (หอพกัสุรนิเวศ 4) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             25,000,000 บาท
(7) กลุม่อาคารหอพกันกัศึกษาและอาคารบรกิาร  
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             61,897,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ           292,900,000  บาท
เงนินอกงบประมาณ             36,612,500  บาท
เงนิงบประมาณ           256,287,500  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ             61,250,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             30,625,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             61,897,800  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ            102,514,700  บาท

4) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ระยะท ี2 

(ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย)              1,938,200 บาท
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บาท
บาท

7.6.1.1 วตัถปุระสงค์

7.6.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.6.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    14 ปี  (ปี 2557 ถงึ  ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -             6.8000                -             6.8000

               -                  -             6.8000                -             6.8000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 40 40 12 12 12

( 20 )

คน 76 36 24 12 -

( 76 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลา้นบาท      1,188.2604           6.8000          14.4000          13.2000          12.0000

ลา้นบาท      1,063.2858           6.8000          14.4000          13.2000          12.0000

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท      1,063.2858           6.8000          14.4000          13.2000          12.0000

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท        124.9746                -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท        124.9746                -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา
ทจีบการศึกษาตามหลกัสูตรในระยะเวลาทกีาํหนด
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

                124,974,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

              1,109,685,800

7.6 แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมีสขุภาวะทดีี                         127,691,100

7.6.1 โครงการท ี1 : โครงการผลติแพทยเ์พมิ                            6,800,000

เพอืแกไ้ขปญัหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย ์
โดยเพมิการผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

              1,234,660,400
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการผลิตแพทยเ์พมิ          6,800,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน              6,800,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              6,800,000 บาท
1) เงนิอุดหนุนการผลติแพทยเ์พมิ              6,800,000 บาท
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บาท
7.6.2.1 วตัถปุระสงค์

7.6.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.6.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2557 ถงึ  ปี 2566)

7.6.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.6.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -             8.2112                -             8.2112

               -                  -             8.2112                -             8.2112

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 128 32 - - -

( 96 )

คน 32 - - - -

( 32 )

รอ้ยละ 100 100 - - -

( - )

รอ้ยละ 100 100 - - -

( - )

ลา้นบาท          82.3157           8.2112                -                  -                  - 

ลา้นบาท          82.3157           8.2112                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท          82.3157           8.2112                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทคีงอยู่

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา
ทจีบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทกีาํหนด
รวมทงัสนิ

7.6.2 โครงการท ี2 : โครงการผลติพยาบาลเพมิ                            8,211,200

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เพอืแกไ้ขปญัหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล 
โดยเพมิการผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

                  90,526,900

                  90,526,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพมิ          8,211,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน              8,211,200 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              8,211,200 บาท
1) เงนิอุดหนุนการผลติพยาบาลเพมิ              8,211,200 บาท
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บาท
7.6.3.1 วตัถปุระสงค์

7.6.3.2 สถานทดีาํเนินการ

7.6.3.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    7 ปี  (ปี 2562 ถงึ  ปี 2568)

7.6.3.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท
7.6.3.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -          112.6799                -          112.6799

               -                  -          112.6799                -          112.6799

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 900,000 600,000 670,000 700,000 -

( 304,168 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 -

( - )

ลา้นบาท      1,540.5667        112.6799        375.1250        259.8750                - 

ลา้นบาท      1,506.8167        112.6799        335.7500        220.5000                - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท      1,506.8167        112.6799        335.7500        220.5000                - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท          33.7500                -            39.3750          39.3750                - 

ลา้นบาท          33.7500                -            39.3750          39.3750                - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                        112,679,900

เพอืรองรบัการจดัการเรยีนการสอนสาขาวชิาทขีาดแคลน แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนบคุลากร
ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

              2,288,246,600

              2,175,746,600

                112,500,000

7.6.3 โครงการท ี3 : โครงการเพมิศกัยภาพการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพมิศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข       112,679,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน           112,679,900 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป           112,679,900 บาท
1) ค่าครุภณัฑ์             77,325,900 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
    รวม 41 รายการ (รวม 226 หน่วย)             29,225,900 บาท
(2) โคมไฟหอ้งผา่ตดั ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 15 ชุด             37,500,000 บาท
(3) เครืองตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพอสุจดิว้ยระบบคอมพวิเตอร ์
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              4,000,000 บาท
(4) เครืองบนัทกึการบบีตวัของมดลูก ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือง              3,500,000 บาท
(5) ชุดเครืองมอืผา่ตดัขนาดเลก็ (Micro-surgery set) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,100,000 บาท
(6) โปรแกรมตรวจคลนืแมเ่หลก็ไฟฟ้าหวัใจ (cardiac MRI software) 

ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,000,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์สาํหรบัการผา่ตดัผา่นกลอ้ง ตาํบลสุรนาร ี
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด              1,000,000 บาท

2) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง             35,354,000 บาท
(1) ปรบัปรุงอาคารเพอืขยายบรกิารสนบัสนุนการเรยีนการสอนชนัคลนิิก 
ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ             35,354,000 บาท
(2) ศูนยม์ะเร็งและรงัสรีกัษา ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ                        - บาท
วงเงนิทงัสนิ           900,000,000  บาท
เงนินอกงบประมาณ           112,500,000  บาท
เงนิงบประมาณ           787,500,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ           157,500,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ             73,750,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                        -  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ            335,750,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ            220,500,000  บาท
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บาท

บาท
7.7.1.1 วตัถปุระสงค์

7.7.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.7.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -             5.0792                -             5.0792

               -                  -             5.0792                -             5.0792

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 3,494 821 821 821 821

( 3,107 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลา้นบาท          18.9736           5.0792           4.9012           4.9012           4.9012

ลา้นบาท          18.9736           5.0792           4.9012           4.9012           4.9012

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท          18.9736           5.0792           4.9012           4.9012           4.9012

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

1. ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษา
และการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทไีดร้บัการสนบัสนุน
ตามโครงการ
เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย
ตามรายการทไีดร้บัสนบัสนุน
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

7.7 แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา                            5,079,200

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

7.7.1 โครงการท ี1 : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
ตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน                            5,079,200

เพอืขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาการดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและภาษา 
ใหก้วา้งขวาง เขม้แขง็ มคุีณภาพและแขง่ขนัได ้เชอืมรอยต่อระหวา่งการศึกษาขนัพนืฐาน
และระดบัอดุมศึกษา ซงึจะช่วยยกระดบัคุณภาพการผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
เทคโนโลย ีและภาษา ในประเทศไทยใหม้มีาตรฐานสากล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

                  38,578,400

                  38,578,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
ตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน          5,079,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน              5,079,200 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              5,079,200 บาท
1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาขนัพนืฐาน              5,079,200 บาท
1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน              2,769,300 บาท
1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน                812,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรยีน                391,100 บาท
1.4) ค่าเครืองแบบนกัเรยีน                411,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน                694,200 บาท

51



หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา          21.8122           9.6574          10.0302          12.1026          14.5492          16.8312

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ      4,950.5032      4,988.8945      4,925.5287      4,504.3778      4,266.6570      4,025.4506

2.1 เงนิรายได ้      2,860.7481      3,033.3706      2,970.0000      2,910.0000      2,850.0000      2,790.0000

2.2 เงนิทรีฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้      2,089.7551      1,955.5239      1,955.5287      1,594.3778      1,416.6570      1,235.4506

2.3 ทนุหมนุเวยีน                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.8 อนืๆ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสนิ (1.+2.)      4,972.3154      4,998.5519      4,935.5589      4,516.4804      4,281.2062      4,042.2818

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ          53.6875          20.0000           9.5563          48.9312          39.3750                 - 

4.1 งบบคุลากร                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

4.2 งบดาํเนินงาน                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

4.3 งบลงทนุ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

4.4 งบเงนิอดุหนุน          53.6875          20.0000           9.5563          48.9312          39.3750                 - 

4.5 งบรายจ่ายอนื                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)      4,918.6279      4,978.5519      4,926.0026      4,467.5492      4,241.8312      4,042.2818

6. แผนการใชจ้า่ยอนื      4,908.9706      4,968.5217      4,913.9000      4,453.0000      4,225.0000      4,024.0000

6.1 ภารกจิพนืฐาน      4,781.7593      4,875.7792      4,801.0000      4,343.0000      4,115.0000      3,914.0000

6.1.1 รายจ่ายประจาํ      3,791.5484      4,039.8662      4,007.0000      3,940.0000      3,840.0000      3,710.0000

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ        990.2109        835.9130        794.0000        403.0000        275.0000        204.0000

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา        127.2112          92.7425        112.9000        110.0000        110.0000        110.0000

6.2.1 รายจ่ายประจาํ        107.1662          85.0467          75.0000          80.0000          85.0000          90.0000

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ          20.0450           7.6958          37.9000          30.0000          25.0000          20.0000

7. คงเหลอื (5.-6.)           9.6574          10.0302          12.1026          14.5492          16.8312          18.2818

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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