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2. เอกสารประกอบค าชี้แจงเสนอตอ่
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ



4.1 สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ก.  ดา้นการจดัการศึกษา

ก. 1 หลกัสตูร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการสอนทางไกล ที่เอือ้อ านวยให้

นกัศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษาด้วยตนเอง โดยไมต้่องเข้าชัน้เรียนตามปกติ  ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่าน

ส่ือการสอนต่างๆ หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนโดยด าเนนิการเปดิสอน  รวมทั้งส้ิน 79 หลักสูตรจ าแนก

เปน็หลักสูตรประกาศนยีบตัร 11  หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี  25  หลักสูตร  หลักสูตรระดับ

ประกาศนยีบตัรบณัฑิต 1  หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาโท 33 หลักสูตร และหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก  9  หลักสูตร

ตาราง 3.1 จ านวนหลกัสตูรทีเ่ปดิสอน ประจ าปกีารศึกษา 2561 จ าแนกตามสาขาวิชาและระดบัการศึกษา

รวม

ประกาศ ประกาศ ปริญญา ปริญญา

นียบตัร 2 ปี 3 ปี 4 ปี รวม นียบตัร โท เอก

(1-2 ป)ี บณัฑิต

1.ศิลปศาสตร์ 4 -        -    3 3 -           2 1 10

2. ศึกษาศาสตร์ 2 -        -    1 1 1 7 2 13

3. วิทยาการจัดการ -       -        -    5 5 -           4 2 11

4. นติิศาสตร์ 2 -        -    1 1 -           1 1 5

5. เศรษฐศาสตร์ -       -        -    1 1 -           2 -         3

6. รัฐศาสตร์ -       -        -    2 2 -           2 1 5

7. มนษุยนเิวศศาสตร์ 1 -        -    2 2 -           2 -         5

8. นเิทศศาสตร์ 2 -        -    1 1 -           4 1 8

9. วิทยาศาสตร์สุขภาพ -       -        -    3 3 -           2 -         5

10. พยาบาลศาสตร์ -       -        -    1 1 -           2 -         3

11. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ -       -        -    3 3 -           3 1 7

12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -       -        -    2 2 -           2 -         4

11 -       -   25 25 1 33 9 79

ที่มา  :  งานวางผังแมบ่ท มสธ.

หมายเหต ุ1)  การนบัจ านวนหลักสูตรระดับประกาศนยีบตัรและหลักสูตรระดับปริญญาตรีนบัตามวิชาเอก

     2)  การนบัจ านวนหลักสูตรระดับประกาศนยีบตัรบณัฑิตและหลักสูตรระดับปริญญาโทนบัตามแขนงวิชา

2.1 ข้อ 4. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

 และสรุปปญัหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

สาขาวิชา

ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี

รวม



ตาราง 3.2 จ านวนหลกัสตูร จ าแนกตามประเภท กลุม่สาขา และระดบัการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 – 2562 

ภาษาไทย รวม ภาษาไทย รวม ภาษาไทย รวม

60      2         62   60      2           62          60       1          61   

   ต่ ากว่าปริญญาตรี 11      -       11   11      -         11          11       -       11   

   ปริญญาตรี 17      -       17   17      -         17          17       -       17   

   ประกาศนยีบตัรบณัฑิต 1        -       1     1        -         1            1         -       1    

   ปริญญาโท 23      2         25   23      2           25          23       1          24   

   ประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้สูง -     -       -  -     -         -         -      -       -  

   ปริญญาเอก 8        -       8     8        -         8            8         -       8    

18      -       18   18      -         18          18       -       18   

9        -       9     9        -         9            15       -       15   

   ต่ ากว่าปริญญาตรี -     -       -  -     -         -         6         -       6    

   ปริญญาตรี 4        -       4     4        -         4            4         -       4    

   ประกาศนยีบตัรบณัฑิต -     -       -  -     -         -         -      -       -  

   ปริญญาโท 4        -       4     4        -         4            4         -       4    

   ประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้สูง -     -       -  -     -         -         -      -       -  

   ปริญญาเอก 1        -       1     1        -         1            1         -       1    

2        -       2     2        -         2         -       2    

8        -       8     8        -         8            8         -       8    

   ต่ ากว่าปริญญาตรี -     -       -  -     -         -         -      -       -  

   ปริญญาตรี 4        -       4     4        -         4            4         -       4    

   ประกาศนยีบตัรบณัฑิต -     -       -  -     -         -         -      -       -  

   ปริญญาโท 4        -       4     4        -         4            4         -       4    

   ประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้สูง -     -       -  -     -         -         -      -       -  

   ปริญญาเอก -     -       -  -     -         -         -      -       -  

6        -       6     6        -         6            6         -       6    

ที่มา : งานวางผังแมบ่ท กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พฤษภาคม 2561

หลักสูตรที่ปดิรับ นศ.ใหมแ่ต่มนีกัศึกษาเกา่

อยู*่

2.กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หลักสูตรที่ปดิรับ นศ.ใหมแ่ต่มนีกัศึกษาเกา่

อยู*่

3.กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ระดบัการศึกษา

ปกีารศึกษา 2560 ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562

จ านวนหลกัสตูร จ านวนหลกัสตูร จ านวนหลกัสตูร
นานาชาต/ิ

ภาษาอังกฤษ

นานาชาต/ิ

ภาษาอังกฤษ

นานาชาต/ิ

ภาษาอังกฤษ

1.กลุม่สาขามนุษยศาสตร์ และ

สงัคมศาสตร์

หลักสูตรที่ปดิรับ นศ.ใหมแ่ต่มนีกัศึกษาเกา่

อยู*่



จ านวนหลักสูตร จ าแนกตามประเภท กลุ่มสาขา และระดับการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 – 2562 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย กลุ่มสาขามนษุยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาศิลปศาสตร์  

(1) กลุ่มสาขามนษุยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นติิศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ มนษุยนเิวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ นเิทศศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (วิชาเอกสหกรณ์ 4 ป)ี โดยใน

ปกีารศึกษา 2560 มจี านวนหลักสูตรภาษาไทย 60 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาองักฤษ 2 หลักสูตร รวม 62 หลักสูตร

ปกีารศึกษา 2561 มจี านวนหลักสูตรภาษาไทย 60 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาองักฤษ 2 หลักสูตร รวม 62 หลักสูตร

และประมาณการปกีารศึกษา 2562 มจี านวนหลักสูตรภาษาไทย 60 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาองักฤษ 1 หลักสูตร

รวม 61 หลักสูตร โดยในปกีารศึกษา 2561 เปน็หลักสูตรระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 17 

หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัรบณัฑิต 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 25 หลักสูตร (มหีลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรภาษาองักฤษ 2 หลักสูตร) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร      

(2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์

และสหกรณ์ (ส่งเสริมการเกษตร 4 ป ี, การจัดการผลิตพืช 4 ป ี, การจัดการผลิตสัตว์ 4 ป ี, ธุรกจิการเกษตร 4 ป ี, 

การจัดการทรัพยากรปา่ไมแ้ละส่ิงแวดล้อม 4 ป)ี โดยในปกีารศึกษา 2560  มจี านวนหลักสูตรภาษาไทย 9 หลักสูตร

ปกีารศึกษา 2561  มจี านวนหลักสูตรภาษาไทย 9 หลักสูตร และประมาณการปกีารศึกษา 2562 มจี านวนหลักสูตร

ภาษาไทย 15 หลักสูตร โดยในปกีารศึกษา 2561 เปน็หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร หลักสูตรระดับ

ปริญญาโท 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

(3) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  พยาบาลศาสตร์ โดยในปกีารศึกษา 2560

มจี านวนหลักสูตรภาษาไทย 8 หลักสูตร ปกีารศึกษา 2561 มจี านวนหลักสูตรภาษาไทย 8 หลักสูตร และประมาณ

การปกีารศึกษา 2562 มจี านวนหลักสูตรภาษาไทย 8 หลักสูตร โดยในปกีารศึกษา 2561 เปน็หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 4 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 4 



ก. 2  นักศึกษา

1)  นักศึกษาคงอยู่

ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 มนีกัศึกษารวมทั้งส้ิน จ านวน 105,132 คน ประกอบด้วย

นกัศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 87,593 คน นกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 8,748 คน และ

นกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 8,791 คน โดยเปน็นกัศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทั้งส้ิน 92,165 คน 

แยกเปน็นกัศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 79,955 คน นกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 7,703 คน 

และนกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 8,290 คน

ตาราง 3.3 ขอ้มลูนักศึกษาคงอยู ่(นักศึกษาใหม ่+ นักศึกษาเก่า) ปกีารศึกษา 2560 – 2562

ป2ี562

แผน***

1. ด้านสังคมศาสตร์ 63,325

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,463

3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,549

รวมทัง้สิน้ 77,337

หมายเหตุ  *  ข้อมลูนกัศึกษาลงทะเบยีนเรียนทุกระดับ เปน็ข้อมลู ณ พฤษภาคม 2561  ยังไมส้ิ่นสุด

             **  เปน็แผนตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2/2560+1/2561)

             ***  เปน็แผนตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2/2561+1/2562)

13,240           8,061                 8,791                   

158,968        118,409            105,132             

131,872         97,665                87,593                 

13,856           12,683                8,748                   

ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ดา้น
ป2ี560 ป ี2561

ผล แผน** ผล *



2)  นักศึกษาใหม่

ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 มนีกัศึกษาใหม ่จ านวน 14,639 คน ประกอบด้วย นกัศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 12,299 คน นกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 995 คน และนกัศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1,345 คน โดยเปน็นกัศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทั้งส้ิน 14,499คน แยกเปน็

นกัศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 12,159 คน นกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 995 คน และ

นกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1,345 คน

ตาราง 3.4 ขอ้มลูนักศึกษาใหม ่ปกีารศึกษา 2560 – 2562  ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ป ี2562

แผน***

1. ด้านสังคมศาสตร์ 29,496   

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,766    

3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,087    

รวมทัง้สิน้ 36,349 

หมายเหตุ  *  ข้อมลูนกัศึกษาลงทะเบยีนเรียนทุกระดับ เปน็ข้อมลูนกัศึกษาใหมภ่าค 2/2560

                และภาค 1/2561 (ยังไมส้ิ่นสุด)

            **  เปน็แผนตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2/2560+1/2561)

            ***  เปน็แผนตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2/2561+1/2562)

2,420            2,758                 1,345                   

33,880         31,109              14,639               

28,682           25,133                12,299                 

2,778            3,218                 995                     

ดา้น
ป ี2560 ป ี2561

ผล แผน** ผล *



ก. 3 ผู้ส าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมผู้ีส าเร็จการศึกษาเปน็บณัฑิตรุ่นแรก เมือ่ปกีารศึกษา 2525 

และจนถึงปจัจุบนัมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถผลผลิตบณัฑิตมาแล้ว 35 รุ่น รวมจ านวน 551,654 คน 

โดยในภาคการศึกษา 2559  มผู้ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 11,943 คน ประกอบด้วย ผู้ส าเร็จการศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 9,862 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 935 คน และ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1,146 คน

ตาราง 3.5 ขอ้มลูผู้ส าเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปกีารศึกษา 2558 – 2560

ปี

การศึกษา

 2560

แผน **

1. ด้านสังคมศาสตร์ 14,432   

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,499    

3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,275    
รวมทัง้สิน้ 17,206 

หมายเหต ุ  *ผู้ส าเร็จปกีารศึกษา 2559 ข้อมลู ณ พฤษภาคม 2561 ยังไมส้ิ่นสุด

               **ผู้ส าเร็จปกีารศึกษา 2559  เปน็แผนในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

               ***ผู้ส าเร็จปกีารศึกษา 2560  เปน็แผนในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1,226            1,185                 1,146                  
12,533         16,586              11,943               

10,375           14,058                9,862                  

932               1,343                 935                     

ดา้น

ปกีารศึกษา 

2558
ปกีารศึกษา 2559

ผล แผน** ผล*



ข.  ดา้นการวิจยั

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่สอดคล้องกบัวิสัยทัศน ์วัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และมาตรการด้านการพัฒนาของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา โดยมกีรอบการวิจัย

ทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ เนน้การวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละการพัฒนาขยายองค์ความรู้เดิม

ในศาสตร์สาขาต่างๆ ด้านการพัฒนาประเทศ เนน้การวิจัยเพื่อน าผลไปใช้ในการแกป้ญัหาวิกฤตของชาติ เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิจัยด้านการศึกษาทางไกล เพื่อการรวบรวมข้อมลู ขยายและ

สร้างองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาทางไกล  โดยได้รับเงินอดุหนนุการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี ้ 

ตาราง 3.6 จ านวนโครงการศึกษาวิจัย จ าแนกตามแหล่งเงินอดุหนนุ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561

1.  งบประมาณแผ่นดิน  โครงการ

งปม.(บาท)

2.  เงินรายได้ โครงการ

งปม.(บาท)

3.  แหล่งเงินภายนอก โครงการ

งปม.(บาท)

รวมทัง้สิน้ โครงการ

งปม.(บาท)

ที่มา : สถาบนัวิจัยและพัฒนา ณ พฤษภาคม 2561

ทั้งนี ้ในการด าเนนิการตามโครงการศึกษาวิจัย มโีครงการวิจัยที่ด าเนนิการแล้วเสร็จในแต่ละป ีจ าแนกตาม

แหล่งเงิน ดังนี้

ตาราง 3.7 จ านวนโครงการศึกษาวิจัยที่ด าเนนิการแล้วเสร็จในแต่ละป ีจ าแนกตามแหล่งเงินอดุหนนุ

ป ี2561*

1.  งบประมาณแผ่นดิน 10

2.  เงินรายได้ 26

3.  แหล่งเงินภายนอก 5

รวมทัง้สิน้ 41

ที่มา :   สถาบนัวิจัยและพัฒนา ณ  พฤษภาคม 2561   (ยังไมส้ิ่นสุด)

12 24

2 8

1 10

9 6

45,641,983   29,455,800        23,691,000         

แหลง่เงินอุดหนุน
โครงการทีด่ าเนินการแลว้เสร็จ (โครงการ)

ป ี2559 ป ี2560

34,300,453     11,527,500          12,500,000           

126 69 38

5,492,930       10,500,000          7,600,000             

83 23 10

5,848,600       7,428,300            3,591,000             

35 34 22

แหลง่เงินอุดหนุน ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561

8 12 6



ค.  ดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมภีารกจิในการบริการวิชาการแกสั่งคม ตามความต้องการของประชาชน

และหนว่ยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ใหม้คีวามรู้ความสามารถเพื่อผลส าเร็จ

ในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงจัดกจิกรรมหรือโครงการที่พัฒนา ช่วยเหลือสังคม และชุมชน

ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

1. โครงการสัมฤทธิบตัร เปน็บริการทางวิชาการที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตามอธัยาศัย 

เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มพูนวิทยฐานะในวิชาชีพของตนเองและ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบคุคลและสังคม ทั้งนี ้ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2557 มผู้ีเรียนรวมทั้งส้ิน 11,806 คน 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 มผู้ีเรียนรวมทั้งส้ิน 15,032 คน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 มจี านวนผู้เรียนทั้งส้ิน 16,245 คน 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 มจี านวนผู้เรียนทั้งส้ิน 15,699 คน และปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มจี านวนผู้เรียนทั้งส้ิน 7,226 คน 

(ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2561)  

2. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ

ในการท างานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 มผู้ีเข้าร่วมการฝึกอบรมจ านวน 1,115 คน 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 มผู้ีเข้าร่วมการฝึกอบรมจ านวน 2,658 คน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 มผู้ีเข้าร่วมการฝึกอบรม

จ านวนประมาณ 2,996 คน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 มผู้ีเข้าร่วม 2,996 คน และปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

มผู้ีเข้าร่วม 613 คน (ข้อมลู ณ เดือนพฤษภาคม 2561) 

3. การบริการหอ้งสมดุและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด าเนนิการใหบ้ริการหอ้งสมดุและ

สารสนเทศแกน่กัศึกษา คณาจารย์ บคุลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประชาชนทั่วไป ทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดการประชุมบคุลากรเครือข่ายบริการหอ้งสมดุของมหาวิทยาลัย 

ในประเด็นต่างๆ ที่เกีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง

4. รายการวิทยุกระจายเสียง จ านวน 600 รายการ และรายการวิทยุโทรทัศน ์จ านวน 80 รายการ 

ใหบ้ริการวิชาการผ่านส่ือโทรคมนาคมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์โดยถ่ายทอดเนือ้หาของชุดวิชา/รายการ

และจัดรายการเปน็บริการวิชาการแกสั่งคม เพื่อใหค้วามรู้และความบนัเทิงในประเด็นที่เกีย่วข้องกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม สุขภาพอนามยั ศิลปะ ภาษา สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ดนตรี ข่าวสารและเหตุการณ์ปจัจุบนั 

รวมทั้งสารคดีต่างประเทศ ซ่ึงด าเนนิการออกอากาศและแพร่ภาพในลักษณะดังนี้

1) สถานวีิทยุโทรทัศนแ์หง่ประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ 

2) สถานวีิทยุโทรทัศนก์ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกงัวล โดยนกัศึกษาที่มี

จานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 ส่วนนกัศึกษาที่เปน็สมาชิก TRUE VISIONS 

ในระบบเคเบลิทีวี รับชมได้ทาง TRUE VISIONS ช่อง 193 

3) สถานวีิทยุโทรทัศนเ์พื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) นกัศึกษาที่มจีานรับสัญญาณ

ดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง ETV (ช่อง 180) ในกรณีนกัศึกษาไมส่ามารถรับชมรายการวิทยุกระจายเสียงและ

รายการวิทยุโทรทัศนใ์นช่วงเวลาออกอากาศได้ สามารถเลือกรับฟังและรับชมรายการย้อนหลังได้ทางอนิเทอร์เนต็ที่ 

www.stou.ac.th เลือกที่ Media on Demand รายการเพื่อการศึกษาและรายการเพื่อบริการสังคมทาง 

Webcasting อกีช่องทางหนึง่ที่มหาวิทยาลัยใหบ้ริการการศึกาแกน่กัศึกษาและผู้สนใจ คือ การรับฟังรายการ

วิทยุกระจายเสียงออกอากาศสดทางอนิเทอร์เนต็ โดยนกัศึกษาเข้าไปที่ www.stou.ac.th เลือกที่ FM Sukhothai

4) Facebook Live เปน็มติิใหม ่กา้วทันโลกโซเชียล สด ทันเหตุการณ์ ปฏสัิมพันธ์แท้จริง พูดคุยกบัคณาจารย์แต่ละสาขา

วิชา และปกณิกะ สาระ แนวการเรียนและเร่ืองนา่รู้ทั่วไป โดยนกัศึกษาเข้าไปที่ www.stou.ac.th เลือกที่ facebooklive



นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมโีครงการ/ชุดโครงการที่ส าคัญที่ได้รับการสนบัสนนุจาก

งบประมาณแผ่นดิน ดังนี้

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 134 โครงการ ผู้รับบริการจ านวน 21,723 คน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 142 โครงการ ผู้รับบริการจ านวน 23,161 คน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 163 โครงการ ผู้รับบริการจ านวน 28,066 คน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 162 โครงการ ผู้รับบริการจ านวน 23,250 คน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 114 โครงการ ผู้รับบริการจ านวน 20,140 คน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 140 โครงการ ผู้รับบริการจ านวน 25,485 คน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 161 โครงการ ผู้รับบริการจ านวน 33,928 คน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 194 โครงการ ผู้รับบริการจ านวน 25,812 คน 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 129 โครงการ ผู้รับบริการจ านวน 1,202 คน โดยเปน็ข้อมลู

การด าเนนิงาน ณ พฤษภาคม 2561 ซ่ึงยังไมร่วมการบริการวิชาการแกสั่งคมผ่านระบบเครือข่ายอนิเตอร์เนต็และ

รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์โดยสามารถแยกผู้รับบริการวิชาการจ าแนกเปน็กลุ่มเปา้หมาย

ได้ทั้งส้ิน 9 กลุ่มประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ ครู บคุลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 2 นกัเรียน นกัศึกษา

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว กลุ่มที่ 4 เกษตรกร

กลุ่มที่ 5 เยาวชน สถาบนัครอบครัว กลุ่มที่ 6 ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน

กลุ่มที่ 7 ผู้พิการ กลุ่มที่ 8 ผู้สูงอายุ

กลุ่มที่ 9 ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิน่



ง. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมภีารกจิและบทบาทในการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้าง  

ทัศนคติที่ดีงาม เพื่อคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติไทย การจรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภมูปิญัญาไทย การปลูกฝังคุณธรรม

และจริยธรรมอนัดีงาม สนบัสนนุช่วยเหลือสังคมและชุมชนผ่านการผลิตบณัฑิต งานวิจัยและการบริการวิชาการ

ตลอดจนการจัดกจิกรรมที่เกีย่วข้องกบัการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการด าเนนิกจิกรรมต่างๆ ด้วยการร่วมมอืกบั

ชุมชน สังคม และทุกท้องถิน่ทั่วไทย

1. บทความทางวิชาการ เรือไทยในภาคใต้ เรือไทยในภาคอสีาน เรือไทยในภาคกลาง เรือไทยในภาคเหนอื

ประเพณีสงกรานต์ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ วันตรุษจีน ต านานว่าวไทย เคร่ืองปัน้ดินเผา ปราสาทประดิษฐาน

พระพุทธรูป วัตถุดิบที่ใช้ในการท าเคร่ืองปัน้ดินเผาบา้นเกาะเกร็ด อปุกรณ์ที่ใช้ในการท าเคร่ืองปัน้ดินเผาบา้นเกาะเกร็ด

เสนห่ข์องการเรียนดนตรีไทย  และถนนดนตรี

2. งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5 เร่ือง

2.1 การพัฒนาหอ้งสมดุมชีีวิต

2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษาบา้นหนองบง อ าเภอภเูรือ จังหวัดเลย

2.3 คุณลักษณะของปราชญ์ชาวบา้น ด้านเกษตรกรรมแผนใหมภ่าคตะวันออกเฉียงเหนอื

2.4 การใช้แหล่งเรียนรู้และภมูปิญัญาในจังหวัดนนทบรีุ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.5 การศึกษาในจังหวัดนนทบรีุ : กระบวนการเรียนรู้ภมูปิญัญาท้องถิน่ด้านอาชีพในรูปแบบ

การศึกษาตามอธัยาศัย

3. การจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 20 โครงการ

4. การจัดนทิรรศการการศึกษาทางไกล "ศาลาพุ่มข้าวบณิฑ์ มสธ"

ทั้งนี ้ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด าเนนิการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมท านุ

บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภมูปิญัญาท้องถิน่ ประกอบด้วย

1. โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชการ ประจ าป ีพ.ศ. 2560 ณ วัดประชุมโยธี อ าเภอพังงา จังหวัดพังงาน

2. โครงการนทิรรศการศาสตร์พระราชา 23 หลักการทรงงาน สู่การศึกษาที่ยัง่ยืน

3.. โครงการปลูกผักและผลไมป้ลอดภยัในเมอืงตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

4. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 8 

มรดกโลก : ภมิูปญัญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภมูปิญัญาท้องถิน่งานศิลปวัฒนธรรมอดุมศึกษา คร้ังที่ 18  นาฏยปรีดิยานนัท์ 

กึง่ศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร

6. โครงการย้อนอดีตวัฒนธรรมบา้นเชียง  (ศวน. มสธ. อดุรธาน)ี

7. โครงการอนรัุกษภ์มูปิญัญา เพาะกล้าคุณธรรมนอ้มน าความพอเพียง (ศวน. มสธ. นครนายก)

8. โครงการ"ขันหมากเบญจ์" วัฒนธรรมความเชือ่ชาวอสีาน (ศวน. มสธ. อดุรธาน)ี

9. โครงการประกวดสวดมนต์หมูส่รรรเสริญ พระรัตนตรัยท านองสรภญัญะ  (ศวน. มสธ. ล าปาง)

10. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 



จ.  ดา้นการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และระบบบริหารจดัการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมนีโยบายน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 

Communication Technology : ICT) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกา้วเข้าสู่การเปน็ e-University  ดังนี้

1. ATutor STOU e-Learning มหาวิทยาลัยได้น าระบบบริหารจัดการเนือ้หาการเรียนรู้ (Learning

Content Management  System-LCMS) พัฒนาโดย ATRC (The Adaptive Technology Resource Centre)

แหง่มหาวิทยาลัยโทรอนโท ประเทศแคนาดา มชีือ่เรียกว่า "ATutor"  มาใช้กบัระบบการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย ท าใหก้ารจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บมปีระสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถสร้างและ

ปรับปรุงเนือ้หาชุดวิชา ในรูปแบบของเว็บ (web-based content) ได้ ปจัจุบนัศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส านกั

เทคโนโลยีการศึกษาได้น าเอา ATutor 1.4.3 มาติดต้ังบนเคร่ืองแมข่่ายเพื่อใช้งานจริงในปกีารศึกษา 1/2548 และได้

พัฒนาปรับเปล่ียนจาก ATutor 1.4.3 มาเปน็ ATutor 1.5.4 โดยมทีี่อยู ่http://course.stou.ac.th/atutor และ

ปจัจุบนัเปน็การเรียนผ่าน Designing 4 Learning+Portfolio (D4L+P) ด าเนนิการการเรียนการสอนผ่านระบบ 

D4LP ที่ http://d4lp.stou.ac.th ในภาคการศึกษา 2/2559 และผลิตชุดวิชาเข้าสู่ระบบไปแล้วทั้งหมดจ านวน 

116 ชุดวิชา เปน็ชุดวิชาระดับปริญญาตรี 22 ชุดวิชา ระดับบณัฑิตศึกษา 78 ชุดวิชา ชุดวิชาระดับปริญญาเอก 16 ชุดวิชา

และบริการสังคม/อืน่ๆ 20 ชุดวิชา ทั้งนี ้เปน็ชุดวิชาที่เปดิใหบ้ริการกบันกัศึกษาและบคุคลทั่วไปที่สนใจสามารถ

เข้ารับการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในลักษณะการบริการวิชาการแกสั่งคม จ านวน 8 ชุดวิชา

2. Media on Demand มหาวิทยาลัยผลิตส่ือเสริมที่ตอบสนองความต้องการของนกัศึกษาในลักษณะ

Media on Demand โดยถ่ายทอดรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน ์รายการสอนเสริมทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (Audio Video and Broadcast on Demand) และรายการบริการสังคม โดยใหบ้ริการผ่านอนิเทอร์เนต็ ดังนี้

2.1 รายการวิทยุกระจายเสียงเปน็รายการวิทยุกระจายเสียงในชุดวิชาระดับระดับปริญญาตรี

ที่ออกอากาศทางสถานวีิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย เครือข่ายเพื่อการศึกษา A.M. 1,467 KHz  F.M. 90.75 MHz  

สถานวีิทยุกระจายเสียง มสธ. ผ่านดาวเทียมไทยคม 5/6 ระบบ C-Band ช่อง FM SUKHOTHAI และเครือข่ายอนิเทอร์เนต็

www.stou.ac.th เลือก FM SUKHOTHAI หรือ คลิกที่ http : //stouonline.stou.ac.th/radio 

จ านวน 360 ชุดวิชา  3,616 รายการ

2.2 รายการวิทยุโทรทัศน ์เปน็รายการวิทยุโทรทัศนป์ระกอบชุดวิชาในระดับระดับปริญาตรี และ

ระดับบณัฑิตศึกษา โดยเผยแพร่ภาพออกอากาศ 4 สถาน ีจ านวน 101 ชุดวิชา 345 รายการ

1) สถานวีิทยุโทรทัศนแ์หง่ประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ 

2) สถานวีิทยุโทรทัศนก์ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกงัวล โดยนกัศึกษา

ที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 ในระบบเคเบลิทีวี รับชมได้ทาง TRUE VISIONS ช่อง 193  

3) สถานวีิทยุโทรทัศนเ์พื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV ช่อง 180)  นกัศึกษาที่มจีานรับ

สัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง ETV (ช่อง 96) 

4) สถานวีิทยุโทรทัศน ์มสธ. (STOU CHANNEL) ระบบอนิเทอร์เนต็ www.stou.ac.th เลือก STOU Cannel

  5) Facebook Live เปน็มติิใหม ่กา้วทันโลกโซเชียล สด ทันเหตุการณ์ ปฏสัิมพันธ์แท้จริง พูดคุยกบัคณาจารย์แต่ละสาขา

วิชา และปกณิกะ สาระ แนวการเรียนและเร่ืองนา่รู้ทั่วไป โดยนกัศึกษาเข้าไปที่ www.stou.ac.th เลือกที่ facebooklive



ในกรณีนกัศึกษาไมส่ามารถรับชมรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศนใ์นช่วงเวลา

ออกอากาศได้ สามารถเลือกรับฟังและรับชมรายการย้อนหลังได้ทางอนิเทอร์เนต็ที่ www.stou.ac.th เลือกที่ 

Media on Demand รายการเพื่อการศึกษาและรายการเพื่อบริการสังคมทาง Webcasting อกีช่องทางหนึง่

ที่มหาวิทยาลัยใหบ้ริการการศึกษาแกน่กัศึกษาและผู้สนใจ คือ การรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงออกอากาศสด

ทางอนิเทอร์เนต็ โดยนกัศึกษาเข้าไปที่ www.stou.ac.th เลือกที่ FM SUKHOTHAI Radio online

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer - Assisted Instruction: CAI) พัฒนาเปน็ส่ือเสริมการเรียนการสอน

ทบทวนบทเรียนสรุปเนือ้หาสาระของบทเรียน มกีารทดสอบที่นกัศึกษาจะรู้ผลทันที เรียนได้ไมจ่ ากดัจ านวนคร้ังและ

เวลา เปน็ส่ือที่สร้างแรงจูงใจในการเรียน นกัศึกษาสามารถศึกษาผ่านเว็บไซต์ หรือซ้ือซีดีรอมไปศึกษาด้วยตนเอง

3.1 e-Learning Online ระดับปริญญาตรี 22 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท 78 ชุดวิชา 

และปริญญาเอก 16 ชุดวิชา

3.2 e-Learning Offline ระดับปริญญาตรี 9 ชุดวิชา

4. การสอนเสริมผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ (STOU e- Tutorial) มหาวิทยาลัยเปดิสอนเสริมผ่านระบบ

เครือข่าย อนิเทอร์เนต็และผ่านดาวเทียม ในระดับปริญญาตรี 64 ชุดวิชา

5. ส่ือคอมพิวเตอร์ปฐมนเิทศชุดวิชาระดับปริญญาตรี เปดิใหบ้ริการแกน่กัศึกษาตลอด 24 ชัว่โมง
6. พัฒนาซีดีเสียงส าหรับคนตาบอด จากระบบ Daisy ซ่ึงใช้กบัคนตาปกติได้ โดยความร่วมมอืจากมลูนธิิ

ราชสุดา ในรูปของหนงัสือเสียงเดซีส าหรับนกัศึกษาที่มคีวามบกพร่องทางสายตา โดยมโีครงสร้างของหนงัสือองิ

รูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ซ่ึงสามารถสืบค้นเลขหนา้ได้ เดินหนา้ ย้อนกลับเพื่อฟังซ้ าได้ ท า Book make ใช้ได้กบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองเล่นหนงัสือเสียงเดซี จ านวน 34 ชุดวิชา

7. เครือข่ายหอ้งสมดุ 97 แหง่ และมหาวิทยาลัยสร้างและพัฒนาเครือข่ายการใหบ้ริการข้อมลูและ

สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุคุณภาพการศึกษาระบบทางไกล ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนท้องถิน่สังคม

ที่ส าคัญดังนี้

7.1 พัฒนาระบบหอ้งสมดุอตัโนมติั (e- Library) ใหบ้ริการสารสนเทศ ในรูปแบบ e- Library ด้วย

การพัฒนา e-Book collection ส าหรับหนงัสือภาษาองักฤษได้จัดซ้ือสิทธิการใช้ e-Book จากตัวแทนจ าหนา่ยในรูป

ของภาคีความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา ประมาณ 1,000 รายชือ่ ส่วนหนงัสือภาษาไทยได้มกีาร

แปลงหนงัสือที่เปน็ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ เช่น รวมบทความทางวิชาการด้านสุโขทัยศึกษาของโครงการ

สุโขทัยศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ พัฒนาวิทยานพินธ์อเิล็กทรอนกิส์โดยแปลงวิทยานพินธ์ระดับบณัฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยใหอ้ยูใ่นรูปดิจิทัล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ประมาณ 700 รายการ นอกจากนี้

ยังเผยแพร่เอกสารปฐมนเิทศการใช้หอ้งสมดุส าหรับนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา บนเว็บไซต์ของส านกับรรณสารสนเทศ

โดยรวมแหล่งสารสนเทศ ทางวิชาการ 8 กลุ่มวิชา ได้แก ่สารสนเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มนษุยนเิวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และนเิทศศาสตร์



7.2 พัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน เนน้การพัฒนาหอ้งสมดุเปน็

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและสังคม ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใหบ้ริการ

สืบค้นสารสนเทศตามความต้องการโดยด าเนนิการวิจัยและพัฒนาต้นแบบแหล่งสารสนเทศดิจิทัลสู่หอ้งสมดุชุมชน

ที่จัดเกบ็สารสนเทศ ในรูปแบบเดิมทั้งที่อยูรู่ปอกัษร ภาพ เสียง และกราฟิก เปน็แฟ้มข้อมลูต่างๆ โดยแปลงตกแต่ง 

ตรวจสอบ และจัดหมวดหมูว่ัสดุสารสนเทศในใหเ้ปน็รูปแบบดิจิทัลเพื่อการค้นหาและน าเสนอในลักษณะสารสนเทศ

พร้อมสรรพ (Information rich) ด้วยมาตรฐานเมตะดาตา พร้อมสร้างต้นแบบการจัดการแหล่งสารสนเทศดิจิทัล

เผยแพร่สู่หอ้งสมุดประชาชน โดยเฉพาะหนว่ยบริการหอ้งสมดุในเครือขยายความร่วมมอืหอ้งสมดุมหาวิทยาลัย

ระดับภาค ระดับจังหวัดและท้องถิน่เพื่อใหเ้กดิการจัดการสารสนเทศที่เปน็ภมูปิญัญาท้องถิน่ ที่ส าคัญโดยการจัด

นทิรรศการออนไลนต้ั์งแต่ป ี2549 – 2561 ดังนี้

ตาราง 3.8 รายชือ่นทิรรศการออนไลน ์ระหว่างป ี2549 - 2561

ปงีบประมาณ

ป ี2561 จ านวน 16 เรื่อง 1. พิพิธภณัฑ์ดิจิทัลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

2. ราชสันตติวงศ์จากรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 10

3. พระเมรุมาศ แหง่สยามประเทศ

4. ศาลาเฉลิมกรุง

5. พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

6. ใต้ร่มพระบารมี

7. พระราชสมญัญา ราชาแหง่ราชัน

8. ในหลวงกบัการพัฒนาชาวเขา

9. จอมราชย์ ปราชญ์แหง่ดิน

10. ต าราฝนหลวงพระราชทาน

11. ย้อนอดีตล่องคลองท่องกรุงจากรัชกาลที่ ๕ ถึง รัชกาลที่ ๗

12. ย้อนยุคงามอย่างหญิงสยามต้นรัตนโกสินทร์ ถึง รัชกาลที่ ๗

13. เสกสรรปัน้แต่งสังคโลกศรีสัชนาลัย

14. เพลงขอทานสุโขทัยสายใยวัฒนธรรม

15. หมอ้กรันพระร่วง

16. บา้นหาดเส้ียวในเส้ียวแหง่อดีตกาล

ชือ่เรื่อง



ปงีบประมาณ

ป ี2560 จ านวน 16 เรื่อง

10. ร าลึกวันวานของสะพานกษตัริย์ศึก

11. ช้างเผือกคู่พระบารมี

12. ภมูลัิกษณ์สยามประเทศยุครัชกาลที่ 7

13. พระมหากษตัริย์ผู้โปรดการอา่นหนงัสือ

14. ตาลปตัรพัดยศ

15. สวนไกลกงัวล อนสุรณ์ความรัก

16. พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ 7

ป ี2559 จ านวน 9 เรื่อง

ป ี2558 จ านวน 10 เรื่อง 1. คนรักษป์า่

2. ค่านยิมหลักของคนไทยกบัพระบรมราโชวาท

    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

3. จากพระราชหฤทัย ธรรมราชา

4. ภมูลัิกษณ์สยามประเทศยุครัชกาลที่ 7

5. พระมารดาแหง่ไหมไทย

6. น้ าออ้ยหวานจากแรงควาย

7. สืบฮีต สานฮอย

8. แมซ้ื่อ

9. หมาก 1 ค า สุนทรียคนฟันด า

10. ตลาดสยาม

6. เพลงกล่อมเด็ก

7. หุน่...ภมูปิญัญาอาเซียน

8. มหรสพหลวง

9. ปญัญาชาดก - ชาดกนอกนบิาต

9. พระอจัฉริยภาพในเสียงเพลง

1. พระบรมราชาภเิษกพระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

2. ลานบา้นแกว้ในสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี

3. เบกิโรง

4. เพลงบอก...บอกสงกรานต์

5. เคร่ืองทองศรีสัชนาลัย

3. เหรียญที่ระลึกสมยั ร.7

4. เอือ้งแซะ

5. สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินใีนรัชกาลที่ 7

6. ศาลาเฉลิมกรุง

7. จากพระราชหฤทัย ธรรมราชา

8. ปา้ยบรรณสิทธิ์ในหนงัสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

ชือ่เรื่อง

1. สวนบา้นแกว้ในสมเด็จพระนางร าไพพรรณี

2. พระเกยีรติคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัในฐานะบคุคลส าคัญผู้มี



ปงีบประมาณ

ป ี2557 จ านวน 9 เรื่อง 1. 100 พรรษา 100 พระนพินธ์

2. กษตัริย์นกัคิด พระบดิาแหง่การประดิษฐ์ไทย

3. สวนไกลกงัวล อนสุรณ์แหง่ความรัก

4. ตาลปตัรพัดยศ

5. พระอจัฉริยภาพในเสียงเพลง

6. หมอ้บางตะนาวศรี

7. ตามรอยไดโนเสาร์ไทย

8. ร าลึกวันวานของสะพานกษตัริยศึก

9. เอือ้งแซะ

ป ี2556 จ านวน 10 เรื่อง 1. ปร๊ินซ์ด ารง มนัสมองของสยามประเทศ 

2. สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินใีนรัชกาลที่ 7 

3. ช้างเผือกคู่พระบารม ี

4. เตามอญ  

5. ค่ายญี่ปุณ่บางบวัทอง 

6. สมโภชนก์รุงรัตนโกสินทร์ 

7. เรือพระราชพิธี 

8. แมน่้ าเจ้าพระยา 

9. นางนพมาศและพิธีจองเปรียง 

10. มอญขวาง

 ป ี2555   จ านวน 14  เรื่อง  1. พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ 7  

2. พระที่นัง่อมัพรสถาน พระราชนเิวศนส่ี์รัชกาลและสมเด็จเจ้าฟ้า 

3. หมอเจ้าฟ้า

4. 100 ปแีหง่การถวายบงัคมพระบรมรูปทรงมา้ 

5. พ่อหลวงแหง่ปวงราษฏร์ปราชญ์แหง่น้ า 

6. ธรรมะกบัในหลวง 

7. ชุดเกร็ดเกดิเกาะ  

8. เมอืงนนท์แหล่งต้นตาล 

9. ผาติกรรม...วัดเชิงท่า  

10. หวัใจของชาวนา ดาราประจ าชีวิต 

11. หลากหลายลีลานานาตลาดบางบวัทอง 

12. พุทธชยันติ 

13. นทิานพื้นบา้นพระร่วง 

14. เคร่ืองหอมชาววัง

ชือ่เรื่อง



ปงีบประมาณ
 ป ี2554   จ านวน 10 เรื่อง  1. เรือใบกบัในหลวง  

2. ผ้าไหมไทย ดวงใจราชิน ี

3. ค.ควาย ไถนา 

4. เหตุเกดิที่บางพูด 

5. เมือ่คลองกลายเปน็แมน่้ า 

6. ลายนยิม 

7. รักการอา่น รักหนงัสือดี  

8. แมวดี แมวร้าย 

9. คนหลายโศลก 

10. มา้ดี มา้ร้าย 

ป ี2553  จ านวน 9 เรื่อง  1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุ์ขแหง่มหาชนชาวสยาม 

2. คู่ฟ้า คู่บารม ี

3. เอกองค์อคัรศิลปนิ

4. สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอฯ ดวงแกว้แหง่พระมงกฏุเกล้า   

5. ตามรอยเกยีรติยศ ศิลปนิถิน่นนท์ 

6. ของดีเมอืงนนท์   

7. สวนปา่ มหาชาติ   

8. เมือ่มคีลอง ต้องมเีรือ   

9. เจ็ดส่ิงมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่

  ป ี2552  จ านวน 6 เรื่อง  1. 100 ป ีพระบรมรูปทรงมา้   

2. พระราชพิธีอภเิษกสมรส พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั   

3. กา้วย่างทางธรรม  

4. แกว้กลัยา พระเมตตาผู้พิการ   

5. เมอืงนนท์ของหน ู  

6. ล่องคลอง ท่องวัด

 ป ี2551  จ านวน 5 เรื่อง  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ขัตติยราชนารี   

2. อดีตกาลผ่านผนงั(โบสถ์)  

3. จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

4. วิจิตรศิลปใ์นแดนดินบา้นปากเกร็ด   

5. เคร่ืองปัน้ดินเผา นนทบรีุ

  ป ี2550  จ านวน 3 เรื่อง  1. พระมหากรุณาธิคุณต่อโบราณสถานของชาติ   

2. เคร่ืองเบญจราชกกธุภณัฑ์   

3. นนทบรีุท้องถิน่ของเรา

 ป ี 2549 จ านวน 4 เรื่อง     1. สองรัชกาล ดวงประทีปแหง่การเรียนรู้  

2. พระราชวลีที่มคุีณค่าจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

3. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั พระผู้ทรงเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. นทิรรศการ 20 ป ีบรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภมูิ

ชือ่เรื่อง



ฉ.  ดา้นความร่วมมอืกับหน่วยงานภายในประเทศและตา่งประเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมคีวามร่วมมอืทางวิชาการ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกบัหนว่ยงาน 

และองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยความตกลงและบนัทึกความเข้าใจเกีย่วกบั

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. กบัสถาบนัอดุมศึกษาและหนว่ยงานต่างประเทศที่มผีลบงัคับใช้ปจัจุบนั 

มรีายละเอยีดทั้งส้ิน 29 ฉบบั ประกอบด้วย

ตารางที่ 3.9 ความตกลงและบนัทึกความเข้าใจเกีย่วกบัความร่วมมอืทางวิชาการระหว่าง มสธ. กบัสถาบนัอดุมศึกษา

และหนว่ยงานต่างประเทศที่มผีลบงัคับใช้ปจัจุบนั 

ลงนาม หมดอายุ

2017
1. Lyceum of the Philippines 

University (LPU)

14-ก.พ.-17 13-ก.พ.-18

2. University of New England (UNE) 10-ม.ค.-17 9-ม.ค.-22

2016
3. Shanghai Open University (SOU) 8-พ.ย.-16 7-พ.ย.-19

4. Wawasan Open University (WOU) 31-ต.ค.-16 30-ต.ค.-19

5. Yunnan Open University (YOU) 13-มิ.ย.-16 ไม่มีก าหนด

6. Southeast Asian Ministers of 

Education Organization Regional 

Open Learning Centre (SEAMOLEC)

4-มี.ค.-16 3-มี.ค.-19

2015
7. Massey University (MU) 8-ธ.ค.-15 7-ธ.ค.-20

8. The Polytechnic University of the 

Philippines Open University (PUP 

OU)

 สิงหาคม 

2015

ไม่มีก าหนด

9. The Open University of  Hong 

Kong (OUHK)

28-พ.ค.-15 27-พ.ค.-20

10. University of Liberal Arts 

Bangladesh (ULAB)

26-มี.ค.-15 ไม่มีก าหนด

11. Keimyung University (KMU) 23-เม.ย.-15 ไม่มีก าหนด

ฮ่องกง งานวเิทศสัมพนัธ์ มสธ. สนับสนุนทางวชิาการใน

การประชุมร่วม IMLF2016

บงักลาเทศ สาขาวชิานิเทศ

ศาสตร์

สาธารณรัฐเกาหลี สาขาวชิาศิลป

ศาสตร์

แลกเปล่ียนการศึกษาดูงาน

นิวซีแลนด์ สาขาวชิา

ศึกษาศาสตร์

เชิญบรรยายใหแ้กค่ณาจารย์

สาขา

สาธารณรัฐฟลิิปปนิส์ สาขาวชิานิเทศ

ศาสตร์

แลกเปล่ียนความรู้ทาง

วชิาการ/หลักสูตร

มาเลเซีย งานวเิทศสัมพนัธ์

สาธารณรัฐประชาชน

จนี

งานวเิทศสัมพนัธ์

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย งานวเิทศสัมพนัธ์

สาธารณรัฐฟลิิปปนิส์ สาขาวชิา

วทิยาการจดัการ

อยูร่ะหวา่งการลงนามต่ออายุ

ออสเตรเลีย สาขาวชิา

นิติศาสตร์

สาขาวชิา

วทิยาการจดัการ

สาธารณรัฐประชาชน

จนี

งานวเิทศสัมพนัธ์ แลกเปล่ียนวฒันธรรมของ

นักศึกษา

ล าดบัที ่/ สถาบนัอุดมศึกษา/หน่ย

งานตา่งประเทศ
ประเทศ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

วัน/เดอืน/ปี
กิจกรรม

Active



2015 (ตอ่)
12. Universiti Teknologi Mara (UiTM) 12-มี.ค.-15 11-มี.ค.-18

13. Chungnam National University 

(CNU)

5-ม.ค.-15 ไม่มีก าหนด

2014
14. University of the Philippines Los 

Banos (UPLB)

3-ธ.ค.-14 ไม่มีก าหนด

15. Open University 

Malaysia,University of the 

Philippines Open University, 

Universitas Terbuka, Hanoi Open 

University และ STOU

9-พ.ค.-14 8-พ.ค.-19

2013
16. Graduate School of Chinese 

Academy of Agricultural Sciences 

(GSCAAS)

15-ต.ค.-13 ไม่มีก าหนด

17. Oklahoma State University 

(OKSTATE)

28-ก.ค.-13 ไม่มีก าหนด

18. University of the Philippines 

Open University (UPOU)

26-เม.ย.-13 ไม่มีก าหนดสาธารณรัฐฟลิิปปนิส์ งานวเิทศสัมพนัธ์  - ท าวจิยัร่วมภายใต้ความ

ร่วมมือ OU5 

 - ร่วมกนัจดัท าวารสาร

ออนไลน์ (AJODL)

 - พฒันาหลักสูตร Language

 MOOC

 - ท าวจิยัร่วมภายใต้ความ

ร่วมมือ OU5 

 - ร่วมกนัจดัท าวารสาร

ออนไลน์ (AJODL)

 - พฒันาหลักสูตร Language

 MOOC

สาธารณรัฐประชาชน

จนี

สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

และสหกรณ์

GSCAAS น าคณะผู้บริหาร

เดินทางมาเยีย่มชมและเจรจา

ความร่วมมือ

สหรัฐอเมริกา สาขาวชิา

เกษตรศาสตร์

และสหกรณ์

สาธารณรัฐฟลิิปปนิส์ สาขาวชิานิเทศ

ศาสตร์

OU5 งานวเิทศสัมพนัธ์ มสธ. เปน็เจา้ภาพจดัการ

ประชุมthe OU5 ณ จงัหวดั

ชลบรีุ ระหวา่งวนัที่ 7-8 

มีนาคม 2561 โดยมีกจิกรรมคือ

มาเลเซีย สาขาวชิาศิลป

ศาสตร์

1) แลกเปล่ียนความรู้ทาง

วชิาการ/แลกเปล่ียนบคุลากร

2) อยูร่ะหวา่งการลงนามต่ออายุ

สาธารณรัฐเกาหลี สาขาวชิาศิลป

ศาสตร์



2013 (ตอ่)
19. Hanoi Open University (HOU) 26-เม.ย.-13 ไม่มีก าหนด

20. Universitas Terbuka (UT) 26-เม.ย.-13 ไม่มีก าหนด

2012
21. The Open University of Japan 

(OUJ)

15-พ.ค.-12 ไม่มีก าหนด

22. The Local Government Officials 

Development Institute (LOGODI)

1-พ.ค.-12 ไม่มีก าหนด

23. Yonsei University (YU) 1-พ.ค.-12 ไม่มีก าหนด

คณะวจิยัจาก OUJ จะเดินทาง

มาเยีย่มชมและเกบ็ขอ้มูล

เกีย่วกบั มสธ. ระหวา่งวนัที่ 

29-31 ตุลาคม 2561 เพือ่จดัท า

เปน็ research study report 

โดยมีการเกบ็ขอ้มูลเบือ้งต้นจาก

 มสธ.ผ่านงานวเิทศสัมพนัธ ์

ต้ังแต่เดือนเมษายน 2561

สาธารณรัฐ เกาหลี สาขาวชิารัฐศาสตร์ 1) จดัหลักสูตรอบรมนักบริหาร

ท้องถิน่ที่มีสมรรถนะสูง ป ีพ .ศ.

 2551-2552 

2) จดัหลักสูตรอบรมนักศึกษา

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิตและ

ผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. 2555

สาธารณรัฐ เกาหลี สาขาวชิารัฐศาสตร์

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย งานวเิทศสัมพนัธ์  - ท าวจิยัร่วมภายใต้ความ

ร่วมมือ OU5 

 - ร่วมกนัจดัท าวารสาร

ออนไลน์ (AJODL)

ญีปุ่น่ สาขาวชิาศิลป

ศาสตร์

1) แลกเปล่ียนการศึกษาดูงาน 

2) การวจิยัร่วมวชิาศิลปศาสตร์

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม

งานวเิทศสัมพนัธ์  - ท าวจิยัร่วมภายใต้ความ

ร่วมมือ OU5 

 - ร่วมกนัจดัท าวารสาร

ออนไลน์ (AJODL)

 - พฒันาหลักสูตร Language

 MOOC



1997-2010
24. The International Institute for 

Unification of Private Law 

(UNIDROIT)

9-ก.ย.-10 ไม่มีก าหนด

25. Stuttgart Media University (HDM) 3-มิ.ย.-04 ไม่มีก าหนด

26. Open University Malaysia (OUM) 5-ส.ค.-09 ไม่มีก าหนด

27. National University of Laos 

(NUOL)

27-ต.ค.-08 ไม่มีก าหนด

28. Open University of Sri Lanka 

(OUSL)

1-ก.ย.-00 ไม่มีก าหนด

29. Korea National Open University 

(KNOU)

8-เม.ย.-97 ไม่มีก าหนด

สาธารณรัฐสังคม

นิยมประชาธปิไตยศรี

ลังกา

งานวเิทศสัมพนัธ์ 1) มสธ.จดัฝึกอบรมด้าน

การศึกษาทางไกล 

2) แลกเปล่ียนการศึกษาดูงาน

สาธารณรัฐ เกาหลี งานวเิทศสัมพนัธ์ -แลกเปล่ียนการศึกษาดูงาน

มาเลเซีย งานวเิทศสัมพนัธ์ 1)  โครงการแลกเปล่ียน

นักศึกษา ป ี2557 

2) ท าวจิยัร่วมภายใต้ความ

ร่วมมือ OU5

3) ร่วมกนัจดัท าวารสาร

ออนไลน์ (AJODL)

4) พฒันาหลักสูตร Language

 MOOC

สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตย

ประชาชนลาว

งานวเิทศสัมพนัธ์ -แลกเปล่ียนการศึกษาดูงาน

สาธารณรัฐอติาลี สาขาวชิา

นิติศาสตร์

สหพนัธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1)  มีการจดักจิกรรม

แลกเปล่ียนนักศึกษาและ

คณาจารย ์

2) แลกเปล่ียนการศึกษาดูงาน 

3)  จดัสัมมนาร่วม



ตาราง 3.10 ความร่วมมอืกบัสถาบนัและหนว่ยงานภายในประเทศ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรอนิทรีย์  

3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรอนิทรีย์สู่สังคมในทุกระดับ

ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภฏัพระนคร

เปน็เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรม

กระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาความรู้ใหก้บับคุลากรผู้ปฏบิติังานในพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย

สถาบนัวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัย

บรูพา

เปน็เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปน็เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม เพือ่ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่มาตราฐานที่ดีขึน้

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (มศว.) เพือ่ร่วมมือและช่วยเหลือกนัทางวชิาการและวจิยัในการพฒันาศักยภาพระบบการบริหาร

จดัการงานวจิยั

ป ี2559

กองทัพบก เพื่อสนบัสนนุการพัฒนาคุณภาพก าลังพล และการจัดกจิกรรมร่วมกนั

สานักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ เพือ่เพิม่พนูความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวจิยัแกบ่คุลากรของมหาวทิยาลัย 

บคุลากรในสถาบนัการศึกษา ร่วมถงึหน่วยงานต่างๆ

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม เพือ่ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และตรงต่อความต้องการของตลาดมากยิง่ขึน้

สถาบนัวทิยาลัยชุมชน เพือ่สร้างบคุลากรชาติ พฒันาสังคมในท้องถิน่ใหย้ัง่ยนื

6. สหกรณ์กรีนเนท

6. สวนเงินมีมา

7. สมาคมการค้าเกษตรอนิทรีย์ไทย

8. กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร

9. กรมพัฒนาที่ดิน

ป ี2560 

2. ส านกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรีย(์มกท.) 2. เพื่อประสานความร่วมมอืและ

3. ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แหง่ชาติ(มกอช.)

4. ส านกันวัตกรรมแหง่ชาติ(สนช.) 4. เพื่อส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้าน

5. มลูนธิิเกษตรกรรมยัง่ยืน

สถาบนัทีร่่วมลงนาม ประเภทความร่วมมอื

ป ี2561

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มคีวามร่วมมอื

และสนบัสนนุศูนย์พัฒนาเกษตรอนิทรีย์

ประกอบด้วย 

ศูนย์พัฒนาเกษตรอนิทรีย์ (The Organic Agriculture Development Center) 

ศูนย์พัฒนาเกษตรอนิทรีย์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กอ่ต้ังขึน้มาเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. กรมวิชาการเกษตร



โครงการความร่วมมอืระหว่างกรมการปกครอง

 กระทรวงมหาดไทยกบั

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เร่ืองการเพิ่มพูนคุณวุฒิใหแ้กก่ านนั ผู้ใหญ่บา้น โดยการเรียนหลักสูตรรัฐประ

ศาสตรบณัฑิต แขนงบริหารรัฐกจิ วิขาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

มสธ. ร่วมกบั สออ.ประเทศไทยจัดประชุม

วิชาการ คร้ังที่ 35

การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบนัการศึกษาขัน้อดุมแหง่ภมูภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ประจ าประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ASAIHL THAILAND 

คร้ังที่ 35 เร่ือง Education Access and Excellence

มสธ.ร่วมลงนามกบัเสถียรธรรมสถานและ

สาวิกาสิกขาลัย

พัฒนาวิชาการด้านส่ือสาร ศาสนา ร่วมกนั

สภาอตุสาหกรรม ร่วมผลิตนกัอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั 

ตกลงความร่วมมอืการผลิตบคุลากรด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเพื่อ

ภาคอตุสาหกรรม

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ เพื่อสนบัสนนุด้านความรู้และภาษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  เปน็เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรม

มสธ. NIDA และกรมประชาสัมพันธ์ ตกลงความร่วมมอืทางวิชาการและการใช้ทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ

พัฒนาบคุลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และส่ือสารมวลชนระดับประเทศ

ป ี2559 (ตอ่)

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กรมส่งเสริม

อตุสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนบัสนนุการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรด้านการเกษตร



โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด าเนนิการจัดท าข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณในลักษณะ 

แผนงานบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมแบบแสดงแผนความต้องการ

ภาพรวมงานวิจัยของหนว่ยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ และจัดท าบญัชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอ

ของบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีเรียงล าดับตามแบบที่ส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติก าหนด ภายใต้

งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร 60,311,200 บาท จากโครงการศึกษาวิจัยทั้งส้ิน 7 ชุดโครงการ ทั้งนี ้ผลการ

พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบด าเนนิโครงการ และจัดสรรงบประมาณของส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ

ใหค้วามเหน็ชอบโครงการระดับ 2 ดาว จ านวน 1 ชุดโครงการ วงเงิน 7,361,300 ล้านบาท และโครงการ 

ระดับ 5 ดาว จ านวน 1 ชุดโครงการ วงเงิน 6,907,200 บาท  แต่ส านกังบประมาณพิจารณาใหด้ าเนนิ

โครงการระดับ 3 - 5 ดาว ดังนัน้  มหาวิทยาลัยจึงได้รับสนบัสนนุงบประมาณโครงการวิจัยระดับ 5 ดาว

จ านวน 1 ชุดโครงการ วงเงิน 6,216,500 บาท ซ่ึงส่งผลใหม้หาวิทยาลัยอาจจะขาดข้อมูลและผลการศึกษา

วิจัยที่น าไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่งในการยกระดับ

การศึกษาของผู้เรียนและเปน็แหล่งความรู้ใหก้ับประชาชนและสังคมภายนอก หรือต้องด าเนนิการจัดหา

แหล่งงบประมาณอื่นมาสนบัสนนุการด าเนนิการโครงการศึกษาวิจัยในส่วนที่ไม่ได้รับความเหน็ชอบจัดสรร

งบประมาณ เนือ่งจากการศึกษาวิจัยถือเปน็พันธกิจที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใหค้วามส าคัญและ

พัฒนาแนวทางการด าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง

      ในการด าเนนิการแก้ไขเพื่อพัฒนาการด าเนนิการตามพันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยต้องด าเนนิการ

พัฒนากระบวนการศึกษาวิจัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชนข์องสังคม รวมทั้ง 

การจัดการแหล่งทุนสนบัสนนุภายนอกหรือการเชื่องโยงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมขับเคล่ือน 

และด าเนนิการศึกษาวิจัยในลักษณะภาคีร่วมวิจัย เพื่อใหก้ารศึกษาวิจัยเปน็ประโยชนโ์ดยตรงต่อผู้รับบริการ

หรือผู้ที่ต้องการใช้ประโยชนจ์ากผลการศึกษาวิจัย

2.1 ข้อ 4.2 สรปุปญัหา อุปสรรคการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข



หน่วย : ล้านบาท

แผน ผล รอ้ยละ แผน
ผล

(8 เดือน)
รอ้ยละ

1. บคุลากรภาครัฐ 661.4759    654.5963     98.96 645.7862    444.5309     68.84

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 91.5508     82.5504     90.17 205.5198    125.6772     61.15

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

0.4700       0.3400     72.34

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.4300       0.7650   177.91

5. ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 38.9723     30.3243     77.81 31.6313     10.1529     32.10

6. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4.0000       3.2864     82.16 2.0000       1.6124     80.62

7. โครงการวจิัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ

7.4283       4.9886     67.16 3.5919       2.0352     56.66

8. โครงการพฒันาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชน
เข้มแข็ง

1.0211       1.0207     99.96 3.0930       1.4386     46.51

9. โครงการพฒันาครูในโรงเรียนพื้นที่หา่งไกลใหม้ี
ศักยภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

12.8500       6.7558     52.57

รวมทั้งสิ้น 818.1984 784.6275 95.90    891.6222 585.4472 65.66    

หมายเหตุ  ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561

2.2 ข้อ 5. แผนและผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 จ าแนกระดบัผลผลิต /โครงการ

ผลผลิต

ปงีบประมาณ 2560 ปงีบประมาณ 2561



กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หนว่ย :ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

*ประเภท

ล าดับ ล าดับ รายการ เหตุผล

ที่ ที่

1 แผนงานพ้ืนฐาน 1 แผนงานพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานพ้ืนฐานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1.2 แผนงานพ้ืนฐานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ รายการ

1. ชุดเคร่ืองมือส าหรับฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะด้านปฐมนเิทศพยาบาลและบ าบดัรักษาโรคเบือ้งต้น  1 ชุด 0.2000       เปน็ค่าสาธารณูปโภค 0.2858 เงินประจ างวดเหลือจ่าย

2. ชุดครุภณัพ์เคร่ืองมือส าหรับฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 1 ชุด 9.1000

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบที ่1  จ านวน 210 เคร่ือง 4.6200

ผลผลิต :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

รายการ

      เปน็ค่าปรับทีจ่่ายเงินคืนใหแ้กผู้่ขายหรือผู้รับจ้าง 0.2770 เงินประจ างวดเหลือจ่าย

ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายการ รายการ

       เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการวิจัยในระดับบณัฑิตศึกษา 3.6200        เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการวิจัยในระดับบณัฑิตศึกษา 0.2050 เงินประจ างวดคงเหลือไม่เพียงพอ

ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายการ รายการ

       เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการวิจัยในระดับบณัฑิตศึกษา 0.4700        เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการวิจัยในระดับบณัฑิตศึกษา 0.1300 เงินประจ างวดคงเหลือไม่เพียงพอ

ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ 0.3377 รายการ เปน็เงินประจ างวดเหลือจ่าย

        ค่าสมาชิกสมาคม       เปน็ค่าสาธารณูปโภค 0.1330

ผลผลิต :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ รายการ

       ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแกสั่งคม 30.7203 2.5818

       ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศันฯ์ 4.0000       เปน็ค่าสาธารณูปโภค 1.5000 เปน็เงินประจ างวดเหลือจ่าย

       ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภมูิคุ้มกนัและปอ้งกนัยาเสพติตในกลุ่่มเด็กและเยาวชน 4.2520 0.1429

       นอกสถานศึกษา

2.3  ข้อ 10.  สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเปน็

สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน

แบบ ก.5



กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หนว่ย :ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

*ประเภท

ล าดับ ล าดับ รายการ เหตุผล

ที่ ที่

2.3  ข้อ 10.  สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเปน็

สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน

1.2 แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเตบิโตจาก

ภายใน

ผลผลิต :  ผลงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ รายการ

       ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 4.0000       เปน็ค่าสาธารณูปโภค 0.2000 เปน็เงินประจ างวดเหลือจ่าย

2 แผนงานบคุลากรภาครัฐ แผนงานบคุลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐเพือ่จัดการเรียนการสอน

รายการ รายการ

         เงินเดือน 7.9546          เงินเดือน 2.2082 งบประมาณไม่เพียงพอใหเ้บกิจ่าย

แผนงานบคุลากรภาครัฐ แผนงานบคุลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐเพือ่จัดการเรียนการสอน

รายการ รายการ

         ค่าเช่าบา้น 4.0000

         ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนกาจัดหารถประจ าต าแหนง่ 1.9056 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐเพือ่จัดการเรียนการสอน 6.4892 งบประมาณไม่เพียงพอใหเ้บกิจ่าย

         เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าทีไ่ด้รับเงินเดือนเต็มขั้น 0.4155 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรเพือ่ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6.1548 งบประมาณไม่เพียงพอใหเ้บกิจ่าย

         เงินประจ าต าแหนง่ผุ้บริหารทีม่ีวาระ 14.3340

ประเภทรายการ  *1.ยบุรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม่

                       2.รายการทีม่ีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกนิ 15% ของงบประมาณทีต้ั่งไว้ ( ใหแ้สดงเฉพาะงบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ ทีม่ีราคาต่อหนว่ยเกนิ 1 ล้านบาท   และค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้างทีม่ีราคาต่อหนว่ยเกนิ 10 ล้านบาท )

                       3. เปล่ียนแปลงสถานทีด่ าเนนิงานจากทีก่ าหนดไว้เดิม

แบบ ก.5



แบบ ก 6

กระทรวงศึกษาธกิาร

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

*ประเภท

ล าดับ ล าดับ รายการ เหตุผล

ที่ ที่

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1 ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ รายการ

1.1 ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 37.6300              ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 2.4790

1. เคร่ืองพิมพ์ดิจทิัล 4 สี  3 เคร่ือง 2.7000               1. ส าหรับด าเนินการจดัการสารสนเทศจากวตัถุส่ิงของที่ 0.0100

2. โปรแกรมค านวณด้านงานคุณภาพและออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม 35 ชุด 0.1800               บอกเล่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาเพื่อเตรียมการจดั 0.0069

3. โปรแกรมค านวณทางคณิตศาสตร์ 25 ชุด 0.1200               นิทรรศการถาวรในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน 0.0130

4. โปรแกรมจ าลองการออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงาน 1 ชุด 0.2000               2. จดัซ้ือหนังสือและส่ือการศึกษาเข้าห้องสมุด 0.000017

5. โปรแกรมศึกษาการเคล่ือนไหวของร่างกาย 1 ชุด 0.9000               จ านวน 1,212 เร่ือง 0.0010

6. เคร่ืองกัดซีเอ็นซีชนิดสามแกนพร้อมแกนหมุน 1 เคร่ือง 0.7500               0.0070

7. กล้องความเร็วสูงและซอฟต์แวร์วเิคราะห์การเคล่ือนไหววตัถุ  1 เคร่ือง 2.2800               0.0800

8. กล้องไมโครสโคป 1 เคร่ือง 1.4000               0.0730

9. เคร่ืองยนต์สูบน้ าดับเพลิงพร้อมติดต้ัง  1 เคร่ือง 1.4000               0.3173

10. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ท าการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 1 งาน 21.9700              1.3086

11. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 1 งาน 1.0000               0.1562

12. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 1 งาน 0.6300               0.0450

13. ปรับปรุงเคร่ืองเสียงห้องประชุม ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 1 งาน 0.5000               0.0207

14. ปรับปรุงระบบประปา ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.สุโขทัย  1 งาน 0.6000               0.1200

15. ปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญงิ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.ล าปาง 1 งาน 1.0000               0.1500

16. ปรับปรุงหลังคา - ฝ้าเพดาน  ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.จนัทบุรี 1 งาน 1.0000               0.1656

17. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.จนัทบุรี 1.0000               0.0048

2.4  ขอ้ 11.  สรุปขอ้มลูแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเป็น

สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน

แบบ ก. 6



แบบ ก 6

กระทรวงศึกษาธกิาร

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

*ประเภท

ล าดับ ล าดับ รายการ เหตุผล

ที่ ที่

2.4  ขอ้ 11.  สรุปขอ้มลูแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเป็น

สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ รายการ

1.2 ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 57.4700              ค่าตอบแทน ใช้สอยวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 10.4104

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ท าการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 1 งาน 21.9700               เป็นค่าสาธารณูปโภค 3.0114

2. ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวทิยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับห้อง Studio -1  1 ระบบ 35.5000              1. ค่าวสัดุ ส าหรับซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองพัสดุ) 2.6685

2. ค่าวสัดุ ส าหรับซ้ือหลอด LED และอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.4950

(งานอาคารสถานที)่ 4.2355

3. เป็นค่าสาธารณูปโภค

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ รายการ

1.3 ค่าครุภัณฑ์ (ใช้เงินเหลือจา่ยหลังการจดัซ้ือจดัจา้ง จากรายการระบบอุปกรณ์ผลิตรายการ 2,069,000.00        เป็นค่าสาธารณูปโภค 500,000.00       

วทิยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับห้อง Studio -1  1 ระบบ

  1.2 ซ้ืออุปกรณ์ถ่ายภาพโทรทัศน์ทางอากาศ จ านวน 2 ชุด 500,000.00          0.2329

  1.3 จา้งปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็ก ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 7 บาน 525,000.00          0.0435

  1.4 ซ้ือจอภาพเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 184 จอ 736,000.00          0.2044

  1.7 ชั้นหนังสือ  จ านวน 18 ชุด 308,000.00          0.0192

ประเภทรายการ  *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

                       2.รายการที่มีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกิน 15% ของงบประมาณที่ต้ังไว ้( ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท   และค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท )

                       3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนินงานจากที่ก าหนดไวเ้ดิม

แบบ ก. 6



กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ
ประเภท/แหลง่ทีม่า ประมาณการ แผนใชจ้า่ย ประมาณการ แผนใชจ้า่ย ประมาณการ แผนใชจ้า่ย ประมาณการ แผนใชจ้า่ย ประมาณการ แผนใชจ้า่ย

รวมเงินนอกงบประมาณทัง้สิ้น 788.6299 794.9107 773.1963 768.8685 787.2299

   - รายได้
     * ค่าหน่วยกติ ค่าบ ารุง และ

ค่าธรรมเนียม

632.6007 635.4771 619.0247 615.9917 632.0252

     * รายได้จากการขายสินค้า

และบริการให้บริการ

23.4600 20.3059 20.8644 21.0226 21.0925

     * รายได้จากการให้บริการ

วิชาการและงานวิจยั

22.3192 21.8667 21.7872 21.7872 21.7872

     * รายได้จากดอกผล 

ประโยชน์และจากการลงทุนหรือ

การให้เช่าทรัพยสิ์น

100.0000 108.7580 101.2700 99.8170 99.5750

   - เงินกู้
     * เงินกู้ - - - - -

2.5 ข้อ 9.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

2561 2562 2563 2564 2565

แบบ ก. 4  



กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ
ประเภท/แหลง่ทีม่า ประมาณการ แผนใชจ้า่ย ประมาณการ แผนใชจ้า่ย ประมาณการ แผนใชจ้า่ย ประมาณการ แผนใชจ้า่ย ประมาณการ แผนใชจ้า่ย

2.5 ข้อ 9.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

2561 2562 2563 2564 2565

   - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ - - - - -
   - เงินและทรัพยสิ์นช่วยราชการ
               เงินสด - - - - -
               มูลค่าทรัพทยสิ์น - - - - -
   - อื่น ๆ ( ระบุ )
     * รายได้อื่น 10.2500 8.5030 10.2500 10.2500 12.7500
          - รายได้ค่าปรับ - - - - -
          - รายได้ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่

เส่ือมสภาพ

- - - - -

          - รายได้เบ็ดเตล็ด - - - - -
          - รายได้จากการขาย

ส่ิงของอื่นๆ

- - - - -

* ให้ระบแุหล่งทีม่าของเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
หมายเหตุ ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561

แบบ ก. 4  



3. สรุปภาพรวมการน าเสนอแผนงานพ้ืนฐานและ
แผนงานยุทธศาสตร์



3.1 สรุปภาพรวมตามแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน 80      177.4872    

(1) รวมครุภัณฑ์ 62      63.8280     

(2) รวมทีด่ิน -     -           

(3) รวมสิง่ก่อสร้าง 18      42.6334     

(4) รายจ่ายอ่ืนๆ

ทีไ่ม่ใช่รายจ่ายลงทุน* -     71.0258     

1. แผนงานพืน้ฐาน 80      171.2707    

(1) ครุภัณฑ์ 62      63.8280     

(2) ที่ดิน

(3) ส่ิงก่อสร้าง 18      42.6334     

(4) รายจ่ายอืน่ๆ

ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*

64.8093     

2. แผนงานยุทธศาสตร์

(1) ครุภัณฑ์

(2) ที่ดิน

(3) ส่ิงก่อสร้าง

(4) รายจ่ายอืน่ๆ

ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*

3. แผนงานบูรณาการ -     6.2165       

(1) ครุภัณฑ์

(2) ที่ดิน

(3) ส่ิงก่อสร้าง

(4) รายจ่ายอืน่ๆ

ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*

6.2165       

หมายเหตุ

* รายจ่ายอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน กรอกข้อมูลเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ให้ได้มาซ่ึงค่าที่ดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าที่ดิน

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ให้ได้มาซ่ึงค่าก่อสร้างก็ให้รวมไว้ใน ค่าส่ิงก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. สรปุภาพรวมการน าเสนอแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตรแ์ละแผนงานบูรณาการ

รายการ
งบประมาณปี 2562

ปรับลด

คณะกรรมาธิการวิสามัญ หน่วยงานเสนอ คณะอนุกรรมาธิการฯ รวมปรับลดทั้งส้ิน



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

รวมทัง้สิน้ 106.4614          106.4614       231.9607       

ก. รวมแผนงานพ้ืนฐาน 106.4614          106.4614       231.9607       

1. แผนงานพ้ืนฐาน 80 106.4614          106.4614       231.9607       

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 62 63.8280            63.8280        -                

1.1.1.1   ครุภัณฑ์การศึกษา 62 63.8280            63.8280        

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า

 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 951 

หน่วย)

51 23.7550            23.7550        

(1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พร้อม

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการใช้งาน  

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี 16 เคร่ือง

เคร่ือง 16 0.2500          4.0000               4.0000           

(1.2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ส าหรับการ

เรียนการสอน ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด

 จังหวดันนทบุรี 310 เคร่ือง

เคร่ือง 310 0.0300          9.3000               9.3000           

(1.3) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 310 เคร่ือง

เคร่ือง 310 0.0030          0.9300               0.9300           

(1.4) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริม

ทักษะสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ ต าบล

บางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 1 

ชุด

ชุด 1 0.3000          0.3000               0.3000           

(1.5) ป้ายชือ่ศูนยเ์ฉพาะกิจในเรือนจ าพร้อม

ติดต้ัง ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวดันนทบุรี 3 ป้าย

ป้าย 3 0.1100          0.3300               0.3300           

(1.6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Note book 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี 21 เคร่ือง

เคร่ือง 21 0.0300          0.6300               0.6300           

(1.7) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพัฒนา

 มสธ. ล าปาง ต าบลปงยากคก อ าเภอห้าง

ฉัตร จังหวดัล าปาง 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

(1.8) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพัฒนา

 มสธ. สุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง

สุโขทัย จังหวดัสุโขทัย 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           

(1.9) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิยพัฒนา

 มสธ. นครสวรรค์ ต าบลวดัไทร อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           

(1.10) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครนายก ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           

(1.11) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. อุบลราชธานี ต าบลแจระแม 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดั

อุบลราชธานี 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           

(1.12) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. อุดรธานี ต าบลบ้านจัน่ อ าเภอ

เมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           

(1.13) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. จันทบุรี ต าบลมะขาม อ าเภอ

มะขาม จังหวดัจันทบุรี 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           

(1.14) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. เพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           

(1.15) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 

15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           

(1.16) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. ยะลา ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง

ยะลา จังหวดัยะลา 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0030          0.0450               0.0450           



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

(1.17) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. ล าปาง ต าบลปงยากคก 

อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 5 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           

(1.18) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. สุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอ

เมืองสุโขทัย จังหวดัสุโขทัย 5 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           

(1.19) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ต าบลวดัไทร 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 5

 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           

(1.20) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครนายก ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 5 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           

(1.21) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. อุบลราชธานี ต าบลแจระแม 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดั

อุบลราชธานี 5 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           

(1.22) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. อุดรธานี ต าบลบ้านจัน่ อ าเภอ

เมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 5 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           

(1.23) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. จันทบุรี ต าบลมะขาม อ าเภอ

มะขาม จังหวดัจันทบุรี 5 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           

(1.24) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. เพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 5 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           

(1.25) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 5

 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           

(1.26) ชัน้วางหนังสือห้องสมุด ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. ยะลา ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง

ยะลา จังหวดัยะลา 5 ชุด

ชุด 5 0.0300          0.1500               0.1500           



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

(1.27) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. ล าปาง ต าบลปงยากคก 

อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 5 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           

(1.28) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. สุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอ

เมืองสุโขทัย จังหวดัสุโขทัย 5 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           

(1.29) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ต าบลวดัไทร 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 5

 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           

(1.30) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครนายก ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 5 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           

(1.31) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. อุบลราชธานี ต าบลแจระแม 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดั

อุบลราชธานี 5 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           

(1.32) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. อุดรธานี ต าบลบ้านจัน่ อ าเภอ

เมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 5 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           

(1.33) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. จันทรบุรี ต าบลมะขาม อ าเภอ

มะขาม จังหวดัจันทบุรี 5 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           

(1.34) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. เพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 5 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           

(1.35) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 5

 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

(1.36) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. ยะลา ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง

ยะลา จังหวดัยะลา 5 ชุด

ชุด 5 0.0400          0.2000               0.2000           

(1.37) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที ่ต าบลบาง

พูด อ าเภอบางเกร็ด จังหวดันนทบุรี 25 ชุด

ชุด 25 0.0400          1.0000               1.0000           

(1.38) เคร่ืองฉายภาพ (LCD Projector) 

และจอรับสัญญาณภาพ ศูนยว์ทิยพัฒนา 

มสธ. นครสวรรค์ ต าบลวดัไทร อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 1 ชุด

ชุด 1 0.1600          0.1600               0.1600           

(1.39) เคร่ืองขยายเสียง ศูนยว์ทิยพัฒนา 

มสธ. เพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 1 ชุด

ชุด 1 0.1500          0.1500               0.1500           

(1.40) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. ล าปาง ต าบลปงยากคก 

อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           

(1.41) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. สุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอ

เมืองสุโขทัยจังหวดัสุโขทัย 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           

(1.42) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ต าบลวดัไทร 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวดันครสวรรค์ 

1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           

(1.43) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครนายก ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           

(1.44) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. อุบลราชธานี ต าบลแจระแม 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดั

อุบลราชธานี 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

(1.45) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. อุดรธานี ต าบลบ้านจัน่ อ าเภอ

เมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           

(1.46) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. จันทบุรี ต าบลมะขาม อ าเภอ

มะขาม จังหวดัจันทบุรี 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           

(1.47) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. เพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           

(1.48) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 1 

เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           

(1.49) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขับ ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. ยะลา ต าบลพร่อน อ าเภอเมือง

ยะลา จังหวดัยะลา 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820          0.1820               0.1820           

(1.50) ชุด Network Router ส าหรับระบบ

เคร่ืองก าเนิดตัวอักษร ต าบลบางพูด อ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 1 ชุด

ชุด 1 0.0850          0.0850               0.0850           

(1.51) เคร่ืองเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง

 (Play Out System) ต าบลบางพูด อ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 2 ชุด

ชุด 2 0.5500          1.1000               1.1000           

(2) ค่าครุภัณฑ์ทีม่ีวงเงนิต่อหน่วย 1 ล้านบาท 

ขึน้ไป

11 40.0730            40.0730        -                

(2.1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวศิวกรรม

ยอ้นรอย ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวดันนทบุรี 1 ชุด

ชุด 1 14.1900        14.1900             14.1900         

(2.2) พัฒนาระบบจัดการบริหารคลังสินค้า 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี 1 ระบบ

ระบบ 1 1.6830          1.6830               1.6830           



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

(2.3) เคร่ืองพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์ส่ีสี ต าบล

บางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 1 

เคร่ือง

เคร่ือง 1 6.0000          6.0000               6.0000           

(2.4) เคร่ืองเคลือบพลาสติก ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 1.5000          1.5000               1.5000           

(2.5) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริม

ทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบ าบัด

โรคเบือ้งต้น ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวดันนทบุรี 1 ชุด

ชุด 1 1.5000          1.5000               1.5000           

(2.6) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริม

ทักษะด้านให้บริการสาธารณสุข ต าบลบาง

พูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 1 ชุด

ชุด 1 1.0000          1.0000               1.0000           

(2.7) ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริม

ทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี 2 ชุด

ชุด 2 2.2500          4.5000               4.5000           

(2.8) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 

ขนาดไม่น้อยกวา่ 100 KVA พร้อมติดต้ัง 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี 1 ระบบ

ระบบ 1 2.0000          2.0000               2.0000           

(2.9) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ e-Library ต าบล

บางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 2 

เคร่ือง

เคร่ือง 2 1.2000          2.4000               2.4000           

(2.10) ชุดเคร่ืองมือวดัสัญญาณภาพส าหรับ

ระบบกล้องแบบ Digital High  Definition 

 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี 1 ชุด

ชุด 1 1.3000          1.3000               1.3000           

(2.11) พัฒนาระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์ในระบบเปิด (STOU MOOC)  

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี 1 ระบบ

ระบบ 1 4.0000          4.0000               4.0000           



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

2.1.2 ค่าทีด่ินและก่อสร้าง 18 42.6334            42.6334        231.9607       

2.1.2.1 ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง 12 20.4204            20.4204        -                

 (1) ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีม่ีวงเงินต่อหน่วยต่ า

กวา่ 10 ล้านบาท

12 20.4204             20.4204         -                

(1.1) ปรับปรุงห้องน้ าของศูนยบ์ริการร่วมแบบ

ครบวงจร (OSS)  ต าบลบางพูด อ าเภอปาก

เกร็ด จังหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน 1 0.4000               0.4000           

(1.2) สถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทยแ์ผนไทย 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี

 1 งาน

งาน 1 2.0235               2.0235           

(1.3) ห้องสัมมนาศูนยว์ชิาการเกษตรในเมือง 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี

 1 งาน

งาน 1 0.2000               0.2000           

(1.4) แปลงผลิตพืชศูนยว์ชิาการเกษตรในเมือง

 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี

 1 งาน

งาน 1 0.1702               0.1702           

(1.5) ห้องปฏิบัติการศูนยว์ชิาการเกษตรใน

เมือง ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี 1 งาน

งาน 1 0.5877               0.5877           

(1.6) ปรับปรุงห้องประชุม ศูนยว์ทิยพัฒนา 

มสธ. เพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี

 จังหวดัเพชรบุรี 1 งาน

งาน 1 3.0000               3.0000           

(1.7) ปรับปรุงทาสีอาคาร ศูนยว์ทิยพัฒนา 

มสธ. นครนายก ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้าน

นา จังหวดันครนายก 1 งาน

งาน 1 1.0500               1.0500           

(1.8) ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. นครนายก ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 1 งาน

งาน 1 0.7280               0.7280           

(1.9) ปรับปรุงหน่วยบริการการศึกษาแบบ

เบ็ดเสร็จ (OSS) ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. 

นครนายก ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา 

จังหวดันครนายก 1 งาน

งาน 1 0.4270               0.4270           



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

(1.10) ปรับปรุงระบบระบายน้ าในคูคลองและ

ระบบป้องกันน้ าท่วม ต าบลบางพูด อ าเภอปาก

เกร็ด จังหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน 1 1.9000               1.9000           

(1.11) ปรับปรุงเขือ่นกันดินบริเวณคูระบายน้ า

 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี

 1 งาน

งาน 1 5.8000               5.8000           

(1.12) งานปรับปรุงพืน้ คสล. ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน 1 4.1340               4.1340           

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและ

สิง่ก่อสร้างประกอบ

1 20.5130            20.5130        231.9607       

(1) ห้องสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 1 อาคาร

อาคาร 1 20.5130             20.5130         

งบประมาณทัง้ส้ิน 450.8460           450.8460        

เงินนอกงบประมาณ 135.2538           135.2538        

เงินงบประมาณ 315.5922           315.5922        

 ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 63.1185             63.1185         

 ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 20.5130             20.5130         

 ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 231.9607           231.9607        231.9607        

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ก่อสร้างอ่ืน 5 1.7000             1.7000          -                

(1) ค่าปรับปรุงสิง่ก่อสร้างอ่ืนทีม่ีราคาต่อ

หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ 

(รวม 5 หน่วย)

5 1.7000             1.7000          -                

(1.1) ปรับปรุงบันไดทางขึน้อาคารบริภัณฑ์ 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี

 1 งาน

งาน 1 0.2000          0.2000               0.2000           

(1.2) ปรังปรุงหลังคาโรงจอดรถ  ศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ. สุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอ

เมืองสุโขทัย จังหวดัสุโขทัย 1 งาน

งาน 1 0.2000          0.2000               0.2000           



3.2 สรปุประเภทรายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (ไม่แยกพ้ืนที่ ไม่รวมรายการผูกพันเดิม)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ประเภทรายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย

(ถ้ามี)

งบประมาณทัง้สิน้ ปี 2562 ผูกพันปีต่อไป

3.2 รายการตัง้ใหม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

(1.3) ปรังปรุงห้องประชุม  ศูนยว์ทิยพัฒนา 

มสธ. สุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง

สุโขทัย จังหวดัสุโขทัย 1 งาน

งาน 1 0.3000          0.3000               0.3000           

(1.4) งานทาสี  ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. 

นครศรีธรรมราช ต าบลนาสาร อ าเภอพระ

พรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 1 งาน

งาน 1 0.5000          0.5000               0.5000           

(1.5) ปรังปรุงฝ้าอาคาร  ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ.

 นครสวรรค์ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 1 งาน

งาน 1 0.5000          0.5000               0.5000           



4. แบบฟอรม์เอกสารชี้แจง
รายละเอียด



                         

4.1 รายการครภุณัฑ์



รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.

รวมทัง้สิ้น    51   23.7550    -            -         51      23.7550    11   40.0730    -            -         11   40.0730       62       63.8280    -          -      -            -      -            -      -            -         -          -         -            -         62            63.8280

กระทรวงศึกษาธกิาร     51    23.7550     -            -         51        23.7550     11    40.0730     -            -         11    40.0730        62        63.8280     -           -       -             -       -            -       -            -         -           -         -             -          62             63.8280

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช     51    23.7550       51        23.7550     11    40.0730       11    40.0730        62        63.8280     -           -       -             -       -            -       -            -         -           -         -             -          62             63.8280

แบบสรุป (มติค่ิาใช้จ่ายด้านครุภณัฑ์)

รวม(2.2) ภารกจิ

ยทุธศาสตร ์

รวมครุภณัฑปี์เดียว (1+2)

(1) สญัญารวม (3.1) ภารกจิ

พื้นฐาน

4.1.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( มิตคิา่ใชจ้่ายดา้นครุภณัฑ ์)

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กระทรวง/หน่วยงาน

รายการคา่ครุภณัฑปี์เดียว รายการคา่ครุภณัฑผู์กพนั

รวมทัง้สิ้น 

( ปีเดียว + ผูกพนั)

(1) วงเงินตอ่หน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท (2) วงเงินตอ่หน่วย 1 ลา้นบาทข้ึนไป

(1.1) ภารกจิพื้นฐาน (1.2) ภารกจิ

ยทุธศาสตร ์

(2) มาตรา 23

(3) รายการใหม่ปี 2561 รวมครุภณัฑผู์กพนั 

(1+2+3)รวม (2.1) ภารกจิพื้นฐาน (3.2) ภารกจิ

ยทุธศาสตร ์



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

รวมทัง้สิ้น 49.2500  63.8280  63.8280  63.8280  129.60%  

 1. ค่าครภุณัฑ์ทีม่วีงเงนิตอ่หน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาท 5.6700  23.7550  23.7550  23.7550  418.96%  

1.1  แผนงานพ้ืนฐาน 5.6700  23.7550  23.7550  23.7550  418.96%  
1.1.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 5.6700  23.7550  23.7550  23.7550  418.96%  

(1) งบลงทุน 5.6700  23.7550  23.7550  23.7550  418.96%  
ประเภทรายการ

(-) เคร่ืองพมิพดิ์จิทัล 4 สี  ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 3

 เคร่ือง

เคร่ือง 3  2.7000  

(-) โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี ต าบลบางพดู อ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 35 ชุด

ชุด 35  0.3000  

(-) โปรแกรมค านวณด้านงานคุณภาพและออกแบบการทดลองใน

อุตสาหกรรม ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 35 ชุด

ชุด 35  0.1800  

(-) เคร่ืองอัดขึ้นรูป ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 เคร่ือง เคร่ือง 1  0.3000  

(-) เคร่ืองผสมวสัดุชนิดลูกกล้ิง ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบรีุ 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1  0.2200  

(-) โปรแกรมค านวณทางคณิตศาสตร์  ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวดันนทบรีุ 25 ชุด

ชุด 25  0.1200  

(-) โปรแกรมจ าลองการออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงาน ต าบลบาง

พดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ชุด

ชุด 1  0.2000  

(-) โปรแกรมศึกษาการเคล่ือนไหวของร่างกาย  ต าบลบางพดู อ าเภอปาก

เกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ชุด

ชุด 1  0.9000  

(-) เคร่ืองกัดซีเอ็นซีชนิดสามแกนพร้อมแกนหมุน ต าบลบางพดู อ าเภอปาก

เกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 เคร่ือง

ชุด 1  0.7500  

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(1.1) เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมคอินทอช พร้อมระบบปฏบิติัการและโปรแกรม

การใช้งาน  ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 16 เคร่ือง

เคร่ือง 16 4.0000  4.0000  4.0000  100.00%  

(1.2) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC ส าหรับการเรียนการสอน ต าบลบางพดู 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 310 เคร่ือง

เคร่ือง 310 9.3000  9.3000  9.3000  100.00%  

(1.3) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ

 310 เคร่ือง

เคร่ือง 310 0.9300  0.9300  0.9300  100.00%  

เปน็เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบ All in one ส าหรับงานออกแบบส่ิงพมิพ ์ด้วย

โปรแกรมด้านกราฟฟคิ ส าหรับใช้เปน็อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมด้าน

เตรียมการพมิพ ์

สภาพการใช้งาน :  หมดอายุการใช้งานแนวทางการซ่อม : ไม่สามารถเพิม่ประสิทธภิาพได้ เนื่องจากฮาร์ดแวร์ไม่

รองรับ และอุปกรณ์บางชิ้นผู้ผลิตเลิกผลิตแล้ว

     ข้อ (1.2) และข้อ (1.3) มหาวทิยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของการ

บริหารและการบริการการศึกษาที่มุ่งเน้นพฒันาระบบ ICT เพือ่เปน็

มหาวทิยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ และประกอบกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้

ก าหนดยุทธศาสตร์ของการบริหารประเทศ โดยพยายามผลักดันให้

 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแหง่การเรียนรู้และสร้างภมูิปญัญาในการพฒันา

ประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ในฐานะ

มหาวทิยาลัยของรัฐที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล จ าเปน็ต้องจัดการ

เรียนการสอนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ

     จึงขอจัดสรรทดแทนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC เคร่ืองเดิมที่มีอายุการใช้

งาน 7 ป ีและเคร่ืองส ารองไฟ (UPS)

      ศูนย์วทิยพฒันา มสธ เปน็อีกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในส่วนภมูิภาค

เปรียบเสมือนตัวแทนของมหาวทิยาลัยที่ใหบ้ริการการศึกษาแก่นักศึกษา

และประชาชนทั่วไป มีภารกิจความรับผิดชอบที่ต้องสนองยุทธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัย โดยจัดใหม้ีการฝึกอบรมการใช้คอมพวิเตอร์ใหน้ักศึกษา

 มีความรู้ความสามารถด้าน ICT เพือ่การสืบค้นข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเปน็การรองรับระบบการสอบ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษารายบคุคลด้วยคอมพวิเตอร์ (Walk-in Exam)



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(1.4) ชุดครุภณัฑ์เคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริมทักษะสาขาวชิามนุษยนิเวศ

ศาสตร์ ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ชุด

ชุด 1 0.3000  0.3000  0.3000  100.00%  

3. ชุดหุน่จ าลองอาหาร (Food Model) ของสมาคมนักก าหนดอาหารแหง่

ประเทศไทย รุ่น 50 ชิ้น พร้อมประเปา๋ลาก จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 22,500 

บาท

   ดังนั้นจึงจัดซ้ือชุดครุภณัฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริมทักษะชุด

วชิา 71205 เคมีและจุลชีววทิยาทางอาหาร (การวเิคราะหท์างจุลชีววทิยา

ของอาหาร) สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ ประกอบด้วย

1. เคร่ืองวเิคราะหอ์งค์ประกอบของร่างการแบบ BIA จ านวน 1 เคร่ือง เปน็

เงิน 215,000 บาท

2. เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมวดัความสูง จ านวน 1 เครือง เปน็เงิน

 51,360 บาท

หลักสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑิต วชิาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ 

ได้มีการจัดการเรียนการสอนคร้ังแรกในภาคต้น ปกีารศึกษา 2554 โดยมีชุด

วชิาฝึกปฏบิติัเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุดวชิา

มีรูปแบบการอบรม 2 รูปแบบ ประกอบด้วยการบรรยายและศึกษาดูงาน 

ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวได้ด าเนินการเปน็เวลา 4 ป ี(ปกีารศึกษา 2556-2559) จึง

เปน็โอกาสใหส้าขาวชิาฯ ได้ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ

พบข้อจ ากัด ดังนี้

1. นักศึกษาขาดทักษะและความเข้าใจในการปฏบิติังานทางวทิยาศาสตร์

อาหาร

2. ขาดความคล่องตัวในการปรับปรุงเนื้อหา

3. ผลสะท้อนจากนักศึกษา

4. ผลกระทบคุณภาพบณัฑิต



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(1.5) ปา้ยชื่อศูนย์เฉพาะกิจในเรือนจ าพร้อมติดต้ัง ต าบลบางพดู อ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 3 ปา้ย

ปา้ย 3 0.3300  0.3300  0.3300  100.00%  

(1.6) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Note book ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวดันนทบรีุ 21 เคร่ือง

เคร่ือง 21 0.6300  0.6300  0.6300  100.00%  

(1.7) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง ต าบลปงยากคก

 อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

(1.8) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. สุโขทัย ต าบลบา้น

กล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวดัสุโขทัย 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

(1.9) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค์ ต าบลวดั

ไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

(1.10) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก ต าบลศรี

กะอาง อ าเภอบา้นนา จังหวดันครนายก 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15 0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

(1.11) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี ต าบล

แจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15  0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

(1.12) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. อุดรธานี ต าบลบา้น

จั่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15  0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

(1.13) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบรีุ ต าบลมะขาม

 อ าเภอมะขาม จังหวดัจันทบรีุ 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15  0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

(1.14) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. เพชรบรีุ ต าบลไร่ส้ม 

อ าเภอเมืองเพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรีุ 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15  0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

(1.15) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15  0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

 ทดแทนนของเดิม ที่ใช้งานมานาน 5 ป ีประกอบด้วย

1. ปา้ยเรือนจ ากลางคลองเปรม กทม.

2. ปา้ยทัณฑสถานหญิงกลาง กทม.

3. ปา้ยเรือนจ ากลางคลองไผ่ จังหวดันครศรีธรรมราช

 เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวทิยาลัย จึงขอทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน 7 ปี

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(1.16) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ยะลา ต าบลพร่อน 

อ าเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา 15 เคร่ือง

เคร่ือง 15  0.0450  0.0450  0.0450  100.00%  

(1.17) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง ต าบลปง

ยากคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง 5 ชุด

ชุด 5  0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.18) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. สุโขทัย ต าบลบา้น

กล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวดัสุโขทัย 5 ชุด

ชุด 5  0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.19) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค์ ต าบลวดั

ไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 5 ชุด

ชุด 5  0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.20) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก ต าบลศรี

กะอาง อ าเภอบา้นนา จังหวดันครนายก 5 ชุด

ชุด 5  0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.21) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี ต าบล

แจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี 5 ชุด

ชุด 5 0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.22) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. อุดรธานี ต าบลบา้น

จั่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 5 ชุด

ชุด 5 0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.23) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบรีุ ต าบลมะขาม

 อ าเภอมะขาม จังหวดัจันทบรีุ 5 ชุด

ชุด 5 0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.24) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. เพชรบรีุ ต าบลไร่ส้ม 

อ าเภอเมืองเพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรีุ 5 ชุด

ชุด 5 0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.25) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 5 ชุด

ชุด 5 0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.26) ชั้นวางหนังสือหอ้งสมุด ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ยะลา ต าบลพร่อน 

อ าเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา 5 ชุด

ชุด 5 0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.27) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง ต าบลปง

ยากคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน ยึดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(1.28) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. สุโขทัย ต าบล

บา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวดัสุโขทัย 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

(1.29) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค์ ต าบล

วดัไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

(1.30) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก ต าบล

ศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา จังหวดันครนายก 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

(1.31) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี 

ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

(1.32) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. อุดรธานี ต าบล

บา้นจั่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

(1.33) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทรบรีุ ต าบล

มะขาม อ าเภอมะขาม จังหวดัจันทบรีุ 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

(1.34) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. เพชรบรีุ ต าบลไร่

ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรีุ 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

(1.35) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

(1.36) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ยะลา ต าบลพร่อน

 อ าเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา 5 ชุด

ชุด 5 0.2000  0.2000  0.2000  100.00%  

(1.37) บอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ต าบลบางพดู อ าเภอบางเกร็ด จังหวดั

นนทบรีุ 25 ชุด

ชุด 25 1.0000  1.0000  1.0000  100.00%  

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน

จัดซ้ือเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใช้ส าหรับในการประชาสัมพนัธเ์ร่ืองการเรียน

การสอน



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(1.38) เคร่ืองฉายภาพ (LCD Projector) และจอรับสัญญาณภาพ ศูนย์

วทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค์ ต าบลวดัไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดั

นครสวรรค์ 1 ชุด

ชุด 1 0.1600  0.1600  0.1600  100.00%  

(1.39) เคร่ืองขยายเสียง ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. เพชรบรีุ ต าบลไร่ส้ม อ าเภอ

เมืองเพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรีุ 1 ชุด

ชุด 1 0.1500  0.1500  0.1500  100.00%  

(1.40) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ล าปาง ต าบลปง

ยากคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

(1.41) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. สุโขทัย ต าบลบา้น

กล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัยจังหวดัสุโขทัย 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

(1.42) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค์ ต าบล

วดัไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวดันครสวรรค์ 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

(1.43) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครนายก ต าบล

ศรีกะอาง อ าเภอบา้นนา จังหวดันครนายก 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

(1.44) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี 

ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

(1.45) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. อุดรธานี ต าบล

บา้นจั่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

เคร่ืองขยายเสียงของศูนย์ได้ติดต้ังเมื่อป ี2541 ถึงปจัจุบนั เปน็เวลา 20 ป ี

มีการช ารุดหลายจุด ท าใหส้ภาพของเสียงภายในหอ้งประชุมขัดข้องหลาย

เคร่ือง จึงจ าเปน็ต้องเปน็ทั้งชุด

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

เนื่องจากหอ้งประชุมใหญ่มีผู้ใช้บริหารจ านวนมาก ส่วนใหญ่เปน็นักศึกษา 

และหน่วยงานราชการ เอกชนซ่ึงมีอายุมาก การมองเหน็ไม่ค่อยชัดเจน จึง

ขอทดแทนเคร่ืองเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี

หมายเลขครุภณัฑ์ 9225975-012-01/41009

หมายเลขครุภณัฑ์ 9225975-012-01/41012

หมายเลขครุภณัฑ์ 9225975-012-01/41011

หมายเลขครุภณัฑ์ 9225975-012-01/41010



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(1.46) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบรีุ ต าบล

มะขาม อ าเภอมะขาม จังหวดัจันทบรีุ 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

(1.47) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. เพชรบรีุ ต าบลไร่

ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรีุ 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

(1.48) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช 

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

(1.49) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ยะลา ต าบลพร่อน 

อ าเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 0.1820  0.1820  0.1820  100.00%  

(1.50) ชุด Network Router ส าหรับระบบเคร่ืองก าเนิดตัวอักษร ต าบล

บางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ชุด

ชุด 1 0.0850  0.0850  0.0850  100.00%  

(1.51) เคร่ืองเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง (Play Out System) ต าบล

บางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 2 ชุด

ชุด 2 1.1000  1.1000  1.1000  100.00%  

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

ทดแทนของเดิมที่เปน็ข้อแข็ง

  ปจัจุบนั Network Router ของระบบเคร่ืองก าเนิดตัวอักษรในหอ้ง 

Telecine ที่ติดต้ังใช้งาน เมื่อป ี2557 มีการท างานที่ไม่เสถียร ท าให้

เชื่อมต่อของระบบเคร่ืองก าเนิดตัวอักษรและเคร่ือง Computer อื่นๆในงาน

 Telecine ตามภารกิจข้างต้นไม่เสถียรตามไปด้วย ส่งผลท าใหก้ารผลิต

รายการวทิยุโทรทัศน์ต้องหยุดชะงักอยู่บอ่ยคร้ัง

  เพือ่ใหก้ารเชื่อมต่อของระบบเคร่ืองก าเนิดตัวอักษร และเคร่ืองComputer

 อื่นๆในงาน Telecine มีความเสถียร ส่งผลท าใหก้ารผลิตรายการวทิยุ

โทรทัศน์เปน็ไปตามแผนงนที่ได้ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธภิาพ จึงมีความ

จ าเปน็ที่จะต้องขอทดแทนเคร่ืองเดิม

เพือ่จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียงชุดใหม่จ านวน 2 

ชุด ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการออกอากาศ

ระบบดิจิทัลของเดิมที่มหาวทิยาลัยใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ (ของเดิมได้รับ

จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินป ี2556 แต่ใช้งานทุกวนัๆละ 24 ชม.)



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

2. ค่าครภุณัฑ์ทีม่วีงเงนิตอ่หน่วย  1 ล้านบาทขึน้ไป 43.5800  40.0730  40.0730  40.0730  91.95%  

2.1  แผนงานพ้ืนฐาน 43.5800  40.0730  40.0730  40.0730  91.95%  
2.1.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 43.5800  40.0730  40.0730  40.0730  91.95%  

(2) งบลงทุน 43.5800  40.0730  40.0730  40.0730  91.95%  
ประเภทรายการ

(-) ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวทิยุโทรทัศน์แบบ Digital ส าหรับหอ้ง  

Studio-1 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ระบบ

ระบบ 1  35.5000  

(-) รถยกไฟฟา้ ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 2 คัน คัน 2  3.0000  

(-) กล้องความเร็วสูงและซอฟต์แวร์วเิคราะหก์ารเคล่ือนไหววตัถุ  

    ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1  2.2800  

(-) กล้องไมโครสโคป ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 

เคร่ือง

เคร่ือง 1  1.4000  

(-) เคร่ืองยนต์สูบน้ าดับเพลิง พร้อมติดต้ัง 1 เคร่ือง เคร่ือง 1  1.4000  

(2.1) ชุดครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติัการวศิวกรรมย้อนรอย ต าบลบางพดู อ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ชุด

ชุด 1 14.1900  14.1900  14.1900  100.00%  การฝึกปฏบิติัเปน็ส่ิงส าคัญส าหรับการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย จึงมี

ความจ าเปน็ต้องจัดใหม้ีการเพิม่ทักษะในเชิงปฏบิติัเท่าที่จ าเปน็ในระดับ

ปริญญาตรี และต้องจ้ดใหม้ีเคร่ืองมือในการแก้ปญัหาวจิัยในอุตสาหกรรม 

และต้องจ้ดใหม้ีเคร่ืองมือในการแก้ปญัหาวจิัยในอุตสาหกรรม

เคร่ืองเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียงต้องมีโปรแกรม Play Out โปรแกรม

เดียวกับหรือต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบโปรแกรมเดิมที่ใช้งาน

ออกอากาศรายการวทิยุโทรทัศน์ของมหาวทิยาลัย



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

ประกอบด้วย

แม้ในการเรียนการสอนชุดที่มีการฝึกปฏบิติัมีการจัดเก็นเพิม่เมื่อเข้ารับการ

ฝึกปฏบิติัก็เปน็ค่าใช้จ่ายเพือ่ใช้เปน็ค่าวสัดุประกอบการฝึกเพิม่เท่านั้น

เปา้หมายในแต่ละภาคการศึกษา

นักศึกษาระดับ ป.ตรี 200 คน

นักศึกษาระดับ ป.โท 30 คน 

ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรม 500 คน

ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ 5 แบบ

1. ชุดวเิคราะหโ์ครงสร้างของวสัดุ 1 ชุด เปน็เงิน 8,350,000 บาท

2. เคร่ืองค านวณทางวศิวกรรม Super  Micro omputer  สมรรถนะสูง 

พร้อมโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวเิคราะหป์ญัหาทางวศิวกรรมศาสตร์ 1 

เคร่ือง เปน็เงิน 3,380,000 บาท

3. เคร่ืองตัดด้วยล าแสงเลเซอร์ขนาดใหญ่ก าลังสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง 1 

เคร่ือง เปน็เงิน 2,400,000 บาท

  นอกจากการใช้ครุภณัฑ์เหล่านี้เพือ่ประโยชน์ของนักศึกษาสามารถน าไป

เพือ่การพฒันาผู้สนใจในการพฒันาทักษะเฉพาะเพือ่ประโยช์ในการ

ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการ

พมิพแ์ละบรรจุภ ณฑ์ ตลอดจนการพฒันาอุตสาหกรรมโดยรวมได้

สภาพปญัหา : นักศึกษาของมหาวทิยาลัย แม้เปน็ผู้ปฏบิติังานแล้ว แต่ก็เปน็

ผู้มีรายได้น้อย รายได้จากการลงทะเบยีนเปน็ค่าใช้จ่ายเพือ่ใช้เปน็เอกสาร

และส่ือต่างๆของนักศึกษา



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(2.2) พฒันาระบบจัดการบริหารคลังสินค้า ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวดันนทบรีุ 1 ระบบ

ระบบ 1 1.6830  1.6830  1.6830  100.00%  

ประกอบด้วย

ลดระยะเวลาส่งหนังสือถึงนักศึกษา,ลดค่าใช้จ่ายการพมิพห์นังสือ สามารถ

ประมาณการใกล้เคียงยอดนักศึกษาทีลงทะเบยีนเรียน และเพิม่

ประสิทธภิาพในการดูและคลังพสัดุการศึกษา

1. ระบบซอฟต์แวร์โครงการพฒันาระบบจัดการบริหารคลังสินค้า

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 1 ระบบ เปน็เงิน 490,000 บาท

2. ระบบซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบคอมพวิเตอร์

พกพา 1 ระบบ เปน็เงิน 210,000 บาท

3. เคร่ืองพมิพบ์าร์โค้ดแบบสลาก 1 เคร่ือง เปน็เงิน 17,000 บาท

4. อุปกรณ์ตัวควบคุม (Controller) ส าหรับการควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง 1 ชุด

 เปน็เงิน 600,000 บาท

ความจ าเปน็ : เนื่องด้วยมหาวทิยาลัยเปดิสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก 

มีการเรียนการสอนจ านวนกวา่ 1,300 ชุดวชิา มีเอกสารการสอน 

1,331,611 เล่ม และมีชุดวชิาเพิม่ขึ้นทุกภาคการศึกษา ส่งผลกระทบ

ใหก้ารท างานของระบบ LG,FG กับจ านวนเอกสารในคลังพสัดุการศึกษา 

ทางศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ซ่ึงมีภาระงานดูแลคลังพสัดุ

การศึกษาได้เหน็ถึงความส าคัญของพฒันาระบบเพือ่ใหก้ารท างานมี

ประสิทธภิาพตามแผนพฒันา มสธ. ทางส านักบริการการศึกษาจึงมีความ

จ าเปน็ที่ต้องพฒันาระบบการบริหารคลังสินค้า เพือ่ใหส้อดคล้องกับภารกิจ

ของหน่วยงาน ลดการคาดเคล่ือน กรณีการเบกิ-จ่ายหนังสือ,



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(2.3) เคร่ืองพมิพดิ์จิตอลเลเซอร์ส่ีสี ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบรีุ 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 6.0000  6.0000  6.0000  100.00%  

4. เคร่ืองพมิพบ์าร์โค้ดแบบคอมพวิเตอร์พกพาแบบทนทานท างานด้วย

ระบบปฏบิติัการ Android 8 เคร่ือง เปน็เงิน 28,800 บาท

5. ค่าบริการ ในการใหบ้ริการเคร่ืองแม่ข่าย การเก็บและส ารองข้อมูล การ

บ ารุงรักษาระบบ การใหส้นับสนุน ในระยะเวลา 5 ป ีเปน็เงิน 525,000 บาท

ความจ าเปน็ : หน่วยพมิพร์ะบบดิจิตอล ส านักพมิพ ์เปน็หน่วยงานที่

ใหบ้ริการผลิตเอกสารการสอนของมหาวทิยาลัยระดับปริญญาตรี ปริญญา

โท และปริญญาเอก ข้อสอบ และส่ิงพมิพพ์เิศษต่างๆ ที่มีจ านวนพมิพไ์ม่เกิน

 200 ฉบบั โดยเนื้อในเอกสารจะจัดพมิพด้์วยเคร่ืองพมิพดิ์จิตอลเลเซอร์

สมรรถนะสูงหนึ่งสี (ด า) ส่วนปกเอกสาร นามบตัร โปสเตอร์ และส่ิงพมิพ์

พเิศษที่เปน็สี จะจัดพมิพด้์วยเคร่ืองพมิพดิ์จิตอลเลเซอร์ส่ีสี

    ปจัจุบมัีความต้องการงานพมิพสี์จ านวนมากขึ้น โดยเฉพาะการพมิพป์ก

เอกสารการสอนของมหาวทิยาลัยและส่ิงพมิพส์ าคัญเพือ่เผยแพร่กิจกรรม

ของมหาวทิยาลัยที่ต้องการพมิพสี์มากขึ้น แต่ต้องการในจ านวนพมิพท์ี่

น้อยลงและต้องการงานเร่งด่วน หากพมิพด้์วยเคร่ืองพมิพอ์อฟเซตจะท าให้

ต้นทุนการผลิตสูง และใช้เวลาในการผลิตมากวา่ งบประมาณจัดซ้ือทดแทน

เคร่ืองเดิม จ านวน 1 เคร่ือง

สภาพการใชง้าน : ส านักพมิพม์ีเคร่ืองพมิพร์ะบบดิจิตอลส่ีสี หมายเลข

ครุภณัฑ์ 02-015-008/54-0001 เพือ่รองรับงานพมิพสี์ดังกล่าวข้างต้น แต่

เนื่องจากถูกใช้งานหนักมานานประมาณ 7 ป ี(2554-2561)



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(2.4) เคร่ืองเคลือบพลาสติก ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ

 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1 1.5000  1.5000  1.5000  100.00%  

(2.5) ชุดครุภณัฑ์เคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและ

การบ าบดัโรคเบือ้งต้น ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ชุด

ชุด 1 1.5000  1.5000  1.5000  100.00%  

เสมือนการจ าลอง สถานการณ์ใหน้ักศึกษาได้ฝึกฝนกับสถานการณ์ที่

ใกล้เคียงความจริง ขณะที่นักศึกษาลงไปฝึกตามมอบหมายในสถานบริการ

สุขภาพเมื่อพบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถปฏบิติั

ได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจมากขึ้น รวมทั้งการเตรียมนักศึกษาใหม้ี

ความพร้อมในการปฏบิติัตามทักษะที่จ าเปน็ของชุดวชิาจะช่วยลดภาวะ

เส่ียงต่อผู้ปว่ย

แนวทางการซ่อม : มีอาการเสียบอ่ย และไม่มีอะไหล่ที่จะซ่อมแซม

เนื่องจากมีการยกเลิกการผลิตเคร่ืองรุ่นดังกล่าว ท าใหไ้ม่มีเคร่ืองใช้งาน

ความจ าเปน็ : เปน็เคร่ืองที่ใช้เคลือบปกเอกสารการสอนเสริมส าหรับงานที่

พมิพจ์ากเคร่ืองพมิพร์ะบบดิจิตอล

สภาพการใชง้าน :  หมดอายุการใช้งาน

แนวทางการซ่อม : เคร่ืองเสียบอ่ย หากซ่อมจะไม่คุ้มค่า

ความจ าเปน็ : เนื่องจากการด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริม

ทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบ าบดัโรคต้ังแต่ ปกีารศึกษา 2557 

จัดซ้ือเพยีงชุดเดียว ซ่ึงท าใหเ้คร่ืองที่มีอยู่ขณะนี้ไม่เพยีงพอต่อจ านวน

นักศึกษา ที่ต้องใช้ในการฝึกเสริมทักษะคร้ังที่ 1 เพือ่ใหน้ักศึกษาฝึกทักษะ

ด้านการท าแผล และการปฐมพยาบาล การช่วยชีวติเบือ้งต้น

อย่างถูกต้องก่อนลงไปฝึกปฏบิติัดูแลผู้ปว่ยในสถานการณ์จริง ณ ศูนย์ฝึก

ตามมอบหมาย ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ โดยใช้ในการฝึกทักษะ

การล้างแผลและการดูแลบาดแผลเปน็การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นที่นักศึกษา

สาธารณสุขควรจะมีทักษะนี้ก่อนลงไปปฏบิติัจริง หุน่จ าลอง



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

ประกอบด้วย

(2.6) ชุดครุภณัฑ์เคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริมทักษะด้านใหบ้ริการสาธารณสุข 

ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ชุด

ชุด 1 1.0000  1.0000  1.0000  100.00%  

1. หุน่ฝึกทักษะการพยาบาลเต็มตัว 

5. หุน่ฝึกทักษะการดูแลทารก (เพศชาย)

7. ชุดจ าลองฝึกสถานการณ์การช่วยฟืน้คืนชีพพืน้ฐานและการใช้เคร่ืองฟืน้

คืนคล่ือนหวัใจด้วยไฟฟา้แบบอัตโนมัติ

ความจ าเปน็ : เนื่องจากชุดฝึกเสริมทักษะด้านการใหบ้ริการสาธารณสุข 

เปดิต้ังแต่ ปกีารศึกษา 2557  แต่ไม่เคยมีชุดครุภณัฑ์ทางการศึกษานี้เลย 

ในขณะเดียวกันที่ผ่านมาจะเปน็การสถานการณ์จ าลองในการฝึกเสริม

ทักษะคร้ังที่ 1 เท่านั้น เพือ่ใหก้ารฝึกเสริมทักษะรองรับกับหลักสูตรใหม่ที่

จะมีแผนการเบดิสอนในปกีารศึกษา 2563 นั้น จึงมีความจ าเปน็ที่จะต้องใช้

ครุภณัฑ์ส าหรับใช้เปน็สถานการณ์จริง ศูนย์ฝึกตามมอบหมาย ณ 

ศูนย์บริการเฉพาะกิจ โดยใช้ในการฝึกทักษะการซักประวติัการเจ็บปว่ย

6. หุน่ฝึกทักษะการดูเลทารก (เพศหญิง)

4. หุน่ขาฝึกเย็บแผล

3. หุน่แขนฝึกเย็บแผล

2. หุน่ฝึกการตรวจเต้านม

ก่อนการด าเนินการ : สัดส่วนเคร่ืองมือต่อจ านวนนักศึกษา 1 ต่อ 24

หลังด าเนินการ : สัดส่วนเคร่ืองมือต่อจ านวนนักศึกษา 1 ต่อ 8 (ตามเกณฑ์ 

มคอ. 1 และสภาวชิาชีพการสาธารณสุข)



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

ประกอบด้วย

หลังด าเนินการ : สัดส่วนเคร่ืองมือต่อจ านวนนักศึกษา 1 ต่อ 8 (ตามเกณฑ์ 

มคอ. 1 และสภาวชิาชีพการสาธารณสุข)

1. ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 3 ฟดุ

4. โต๊ะท างานเมลามีน เหล่ือม

6. โต๊ะประชุมทรงส่ีเหล่ียม ขาเหล็ก ชุปโครเนี่ยม ตัวที 1 ตัว

5. โต๊ะท างานเมลามีน 2 ชิ้นชัก 2 ชุด

2. เก้าอี้โพบแีถว 4 ที่นั่ง ขาเหล็กเกือกม้า

3. ฉากกั้นหอ้ง แผงคร่ึงกระจกขัดลาย (มีแฟรม) 6 ชุด

 ตรวจร่างกาย และใหสุ้ขศึกษาภายใหก้ารท างานสาธารณสุขควรจะมี

ทักษะนี้ก่อนลงไปปฏบิติัจริง ศูนย์บริการสาธารณสุขจ าลองเสมือนการ

จ าลองสถานการณ์ใหน้ักศึกษาฝึกฝนกับสถานการณ์ที่ใกล้เครียงความจริง

   ขณะที่นักศึกษาลงไปฝึกตามมอบหมายในสถานบริการสุขภาพเมื่อพบกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถปฏบิติัได้อย่างถูกต้องและมีความ

มั่นใจมากขึ้น  รวมทั้งการเตรียมนักศึกษาใหม้ีความพร้อมในการปฏบิติัตาม

ทักษะที่จ าเปน็ของชุดวชิาจะช่วยลดภาวะเส่ียงต่อผู้ปว่ย

ก่อนการด าเนินการ : สัดส่วนเคร่ืองมือต่อจ านวนนักศึกษา 1 ต่อ 24



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(2.7) ชุดครุภณัฑ์เคร่ืองมือส าหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 2 ชุด

ชุด 2 4.5000  4.5000  4.5000  100.00%  

ก่อนการด าเนินการ : ไม่มีครุภณัฑ์เดิม

หลังด าเนินการ : สัดส่วนเคร่ืองมือต่อจ านวนนักศึกษา 1 ต่อ 15 (ตามเกณฑ์

 มคอ. 1 และสภาวชิาชีพการสาธารณสุข)

ความจ าเปน็ : เนื่องจากหลักสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑิต วชิาเอกอนามัยและ

ความปอดภยั (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งพฒันาการจัดการเรียน

การสอนใหบ้ณัฑิตสามารถประยุกต์ความรู้การปฏบิติั และมีทักษะที่จ าเปน็

ส าหรับการปฏบิติังานเปน็เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดับ

วชิาชีพได้ ดังนั้นเพือ่ใหบ้ณัฑิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัอย่างถูกต้องและ

เหมาะสมเปน็ไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด จึงมีความจ าเปน็ต้อง

จัดซ้ือครุภณัฑ์ทางการศึกษาดังกล่าว ซ่ึง เพือ่ใช้ในการฝึกเสริมทักษะด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภยัใหแ้ก่นักศึกษา

ใหบ้ณัฑิตสามารถประยุกต์ความรู้การปฏบิติั และมีทักษะที่จ าเปน็ส าหรับ

การปฏบิติังานเปน็เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดับวชิาชีพได้    

   ดังนั้น เพือ่ใหบ้ณัฑิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เปน็ไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด จึงมีความจ าเปน็ต้องจัดซ้ือ

ครุภณัฑ์ทางการศึกษาดังกล่าว เพือ่ใช้ในการฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนา

มัยและความปลอดภยัใหแ้ก่นักศึกษา



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(2.8) เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ (Generator) ขนาดไม่น้อยกวา่ 100 KVA    

พร้อมติดต้ัง ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ระบบ

ระบบ 1 2.0000  2.0000  2.0000  100.00%  

(2.9) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ e-Library ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบรีุ 2 เคร่ือง

เคร่ือง 2 2.4000  2.4000  2.4000  100.00%  

   มหาวทิยาลัยผลิตรายการวทิยุโทรทัศน์ วทิยุกระจายเสียง ที่มีทั้งความรู้

ทางวชิาการ และวชิาชีพที่มีประโยชน์ ทันสมัย และอยู่ในความสนใจของ

ประชาชนทั่วไป โดยมีการน ารายการออกอากาศทางสถานีวทิยุโทรทัศน์ 

STOU Channel

  เพือ่ใหบ้ริหารหอ้งสมุดและสารสนเทศเพือ่การศึกษา ค้นควา้และวจิัย อัน

เปน็การส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจของมหาวทิยาลัยทั้งในด้านการเรียน

การสอน การวจิัย การบริการทางวชิาการ และเพือ่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศและบรากรต่าง ๆของหอ้งสมุด

   เนื่องจากระบบไฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวงที่จ่ายใหก้ับอาคารศูนย์ผลิต

รายการวทิยุโทรทัศน์ส่วนต่อเติมเกิดเหตุกระแสไฟฟา้นครหลวงดับบอ่ยคร้ัง

 มีผลกระทบต่อการผลิตรายการของมหาวทิยาลัย เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ เดิม 

หมายเลขครุภณัฑ์ 6115-001-0001/1-42 ใช้งานมาแล้ว 19 ป ีซ่ึงปจัจุบนั

ประสิทธภิาพในการจ่ายกระแสไฟฟา้ลดลง จึงขอจัดซ้ือทดแทนเคร่ืองเดิม

    มหาวทิยาลัยจึงขอจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ e-Library ทดแทนของเดิม

ที่มีอายุการใช้งาน 7 ป ี09-006-103/55-0001-5 เพือ่รองรับการใหบ้ริการ

สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



4.1.2 รายการครภุัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครภุัณฑ์ปีเดียว)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สว่นราชการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ป ี2562

หน่วยนับ ป ี2561 ป ี2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

ค าชีแ้จงแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เปา้หมาย

งบประมาณ

ป ี2561
เพิม่/ลดจากป ี2561

(2.10) ชุดเคร่ืองมือวดัสัญญาณภาพส าหรับระบบกล้องแบบ Digital High 

 Definition  ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ชุด

ชุด 1 1.3000  1.3000  1.3000  100.00%  

(2.11) พฒันาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปดิ (STOU 

MOOC)  ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุ 1 ระบบ

ระบบ 1 4.0000  4.0000  4.0000  100.00%  

  หมายเหต ุ  1. ใหแ้สดงรายการครุภณัฑ์  (กรอกข้อมูลระดับรายการ  ที่อยู่ในขอบข่ายการพจิารณาของคณะอนุกรรมาธกิารฯ)
                     2. รายการครุภณัฑ์ปเีดียว (แยกเปน็รายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้านบาท  และวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพืน้ฐาน/ยุทธศาสตร์/บรูณาการ แบบ  (ครภุณัฑ์ปเีดยีว)
                     3. การเปรียบเทียบเปา้หมาย/งบประมาณป ี2561 กับป ี2562  กรณีเปน็รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งป ี2561 และป ี2562

3. การปรับปรุงพืน้ที่เพือ่รองรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปดิ

มหาชน

  ชุดเคร่ืองมือวดัสัญญาณภาพส าหรับระบบกล้องเปน็อุปกรณ์ที่มี

ความส าคัญต่อการผลิตรายการวทิยุโทรทัศน์มากท าหน้าที่ตรวจวดัความ

ถูกต้องของสัญญาณภาพระบบกล้องทั้งหมดใน TV-Studio ใหไ้ด้มาตรฐาน

เพือ่การบนัทึก การออกอากาศ รวมถึงการดูแลรักษาระบบกล้องทั้งหมด

   ปจัจุบนัได้มีการปรับเปล่ียนระบบกล้องในหอ้ง TV-Studio ใหม่จากแบบ

 Digital Standard Definition (SD-SDI) เปน็แบบ Digital High 

Definition (HD-SDI) ท าใหชุ้ดเคร่ืองมือวดัสัญญาณภาพส าหรับระบบกล้อง

แบบเดิมในหอ้งอุปกรณ์กลาง ที่ต้ังต้ังใช้งานต้ังแต่ป ี2547 ไม่สามารถท า

การวดัสัญญาณของกล้องระบบใหม่นี้ได้ จึงต้องจัดซ้ือชุดเคร่ืองมือวดั

สัญญาณภาพส าหรับระบบแบะ Digital High  Definition  ทดแทนระบบ

เดิม

เพือ่จัดเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการพฒันาการเรียนรู้ผ่านระบบเปดิ

ส าหรับมหาชนของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  (STOU - MOOC)

เพือ่รองรับการพฒันาการเรียนรู้ระบบเปดิส าหรับมหาชนของ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  (STOU - MOOC)

ประกอบด้วย

1. ชุดอุปกรณ์การสอน จ านวน 2 ชด

2. ชุดอุปกรณ์ผลิตส่ือภาพและเสียง จ านวน 1 ชุด



4.1.3 รายการครุภณัฑ์ผูกพันงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าครุภณัฑ์ผูกพัน)

กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)      

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบหุมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน เวลาด าเนินการ ระยะเวลา (ไม่รวมเผ่ือ ตั้งแตเ่ริม่จนถึงปี 2561 ปี 2562 สถานภาพ

แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ เริม่ตน้-สิ้นสดุ ด าเนินการ เหลือเผ่ือขาด จดัสรรให้ เบิกจา่ยแลว้ ค าขอ เสนอตั้ง ปี 2562 ปี 2563 ปีตอ่ๆ ไป ตามหมายเหตุ

(เดอืน) เงินนอกงปม.) (ข้อ 3.)

รวมทั้งสิ้น 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 1. ผูกพันตามสญัญา 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

          1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
             1. ผลผลิต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
                1. งบรายจา่ย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
                     ประเภทรายการ

 2. ผูกพันตาม ม. 23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

          1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
             1. ผลผลิต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
                1. งบรายจา่ย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
                     ประเภทรายการ

 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2553 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

          1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
             1. ผลผลิต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
                1. งบรายจา่ย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
                     ประเภทรายการ

  หมายเหตุ   1. ให้แสดงรายการครุภณัฑ์  (กรอกขอ้มลูระดับรายการ  ที่อยู่ในขอบขา่ยการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธกิารฯ)

                    2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหมป่ี 2562  โดยจ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้      1. ผูกพันตามสัญญา          2. ผูกพันตาม ม. 23          3. ผูกพันรายการใหม ่ปี 2562 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยทุธศาสตร์/บูรณาการ)

                    3. ให้ระบุหมายเลขก ากบัสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจา่ย ดังนี้

                            ( 1 ) ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ         ( 2 ) ก าลังก าหนดคุณลักษณะ          ( 3 ) ก าหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จ          ( 4 ) อยู่ระหวา่งการจดัซ้ือจดัจา้ง         ( 5 ) จดัซ้ือจดัจา้งแล้ว        ( 6 ) ลงนามแล้ว         ( 7 ) ยกเลิก

แบบ (ครุภัณฑ์ผูกพัน)

ค าชี้แจง



4.2 รายการที่ดนิ สิง่ก่อสรา้ง



รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.

รวมทัง้สิ้น    17      22.1204    -           -        17     22.1204    -                -      -           -        -             -         17       22.1204    -              -        1     20.5130    -           -      -           -        -             -          1       20.5130       18          42.6334

กระทรวงศึกษาธกิาร     17        22.1204     -             -          17       22.1204     -                  -       -             -          -               -           17         22.1204     -                 -         1      20.5130     -             -       -             -          -               -           1         20.5130         18            42.6334

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช     17        22.1204     -             -          17       22.1204     -                  -       -             -          -               -           17         22.1204     -                 -         1      20.5130     -             -       -             -          -               -           1         20.5130         18            42.6334

แบบสรุป (มิติค่าใช้จ่ายด้านส่ิงก่อสร้าง)

รวมรวม (2.1) ภารกจิพื้นฐาน (2.2) ภารกจิ

ยทุธศาสตร ์

รวม (3.1) ภารกจิ

4.2.1 สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( มิติค่าใชจ้า่ยดา้นสิ่งกอ่สรา้ง )

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กระทรวง/หน่วยงาน

รายการค่ากอ่สรา้งปีเดียว รายการค่ากอ่สรา้งผูกพนั
รวมทัง้สิ้น 

( ปีเดียว + ผูกพนั)
(1) วงเงนิต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท (2) วงเงนิต่อหน่วย 10 ลา้นบาทข้ึนไป รวมกอ่สรา้งปีเดียว (1+2)

(1) สญัญา (2) มาตรา 23
(3) รายการใหม่ปี 2562 รวมกอ่สรา้งผูกพนั

 (1+2+3)(1.1) ภารกจิพื้นฐาน (1.2) ภารกจิ

ยทุธศาสตร ์

(3.2) ภารกจิ

ยทุธศาสตร ์



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น  93.8685  42.6334  42.6334  -20.4851  -21.82%  

1. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตอ่หน่วยต่ ากวา่ 10 ลา้นบาท 8.7800  22.1204  22.1204  22.1204  251.94%  

1.1  แผนงานพ้ืนฐาน 8.7800  22.1204  22.1204  22.1204  251.94%  

1.1.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 8.7800  22.1204  22.1204  22.1204  251.94%  

 (1.) งบลงทุน 8.7800  22.1204  22.1204  22.1204  251.94%  

ประเภทรายการ
(-) ปรับปรุงศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมอืง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 1 งาน

งาน 1           3.0500  

(-) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ.

อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั

อบุลราชธานี 1 งาน

งาน 1           1.0000  

(-) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ.อบุลราชธานี 

 ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 

งาน

งาน 1           0.6300  

(-) ปรับปรุงเคร่ืองเสียงห้องประชมุ ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ.

อบุลราชธานี ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดั

อบุลราชธานี 1 งาน

งาน 1           0.5000  

(-) ปรับปรุงระบบประปา ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ต าบลบ้าน

กล้วย อ าเภอเมอืงสุโขทัย จงัหวดัสุโขทัย 1 งาน

งาน 1           0.6000  

(-) ปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิง ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ.ล าปาง ต าบล

ปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล าปาง 1 งาน

งาน 1           1.0000  

(-) ปรับปรุงหลังคา - ฝ้าเพดาน ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ.จนัทบุรี 

ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 1 งาน

งาน 1           1.0000  

(-) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ.จนัทบุรี  

ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 1 งาน

งาน 1           1.0000  

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561

(1.1) ปรับปรุงห้องน้ าของศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร (OSS)  

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน            1 0.4000  0.4000  0.4000  100%  

(1.2) สถานฝึกปฏบิัติด้านการแพทยแ์ผนไทย ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน            1 2.0235  2.0235  2.0235  100%  

(1.3) ห้องสัมมนาศูนยว์ชิาการเกษตรในเมอืง ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน            1 0.2000  0.2000  0.2000  100%  

ปรับปรุงห้องน้ าของศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร (OSS)  เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้กบัเจา้หน้าที่ที่ปฏบิัติงาน นักศึกษา รวมถงึนักศึกษา

พิการ และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ

ปรับปรุงคลีนิคแพทยแ์ผนไทยสุโขทัยธรรมาธริาช เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ฝึก

ปฏบิัติด้านการแพทยแ์ผนไทยที่มมีาตรฐานมคุีณภาพ ครอบคลุมการ

จดัการให้กบันักศึกษาอยา่งเพียงพอและเป็นสถานที่ฝึกปฎบิัติ

พร้อมกบัเป็นสถานที่ให้บริการด้านการแพทยแ์ผนไทยที่มคุีณภาพ

มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพออกสู่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ

ในวงการวชิาชพีและท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากงาน

บริหารที่มคุีณภาพมาตรฐานที่ดีต่อไป

ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนเขยีนแบบ

2. ค่าครุภณัฑ์ จ านวน 21 รายการ

3. ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง จ านวน 6 รายการ

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้มกีารจดัต้ังศูนยว์ชิาการ

การเกษตรในเมอืง เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการ

พัฒนาประเทศ พัฒนาความสามารถงานวจิยัของมหาวทิยาลัยที่ส่งผล

กระทบเชงิเศรษกจิและสังคม และบริการวชิาการ โดยพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์ชมุชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ สังคมฐานความรู้

1. เพื่อใชใ้นการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะนักศึกษาของสาขาวชิา

2. เพื่อใชใ้นการจดัอบรมและการบริการวชิาการแกสั่งคม



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561

(1.4) แปลงผลิตพืชศูนยว์ชิาการเกษตรในเมอืง ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน            1 0.1702  0.1702  0.1702  100%  

5. เกา้อี้พับ 60 ตัว

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้มกีารจดัต้ังศูนยว์ชิาการ

การเกษตรในเมอืง เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการ

พัฒนาประเทศ พัฒนาความสามารถงานวจิยัของมหาวทิยาลัยที่ส่งผล

กระทบเชงิเศรษกจิและสังคม และบริการวชิาการ โดยพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์ชมุชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ สังคมฐานความรู้

1. เพื่อใชใ้นการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะนักศึกษาของสาขาวชิา

2. เพื่อใชใ้นการจดัอบรมและการบริการวชิาการแกสั่งคม

3. เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตผัก สมนุไพร และไมผ้ล

ประกอบด้วย

1. โทรทัศน์ 65 นิ้ว 1 เคร่ือง

2. Sony 2.1ch Soundbar พร้อม wi-Fi 1 เคร่ือง

3. ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว

4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว

5. เสียม 5 ด้าม

6. คราด 3 ด้าม

7. เคร่ืองผสมดิน 1 เคร่ือง

8. เคร่ือยยอ่ยเศษกิ่งไม ้1 เคร่ือง

ประกอบด้วย

1. เคร่ืองสูบน้ า 2 แรงมา้ 1 เคร่ือง

2. เคร่ืองพรวนดินอเนกประสงค์ 1 เคร่ือง

3. ชดุระบบน้ าปริงเกอร์ 1 ชดุ

4. จอบ 10 ด้าม



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561

(1.5) ห้องปฏบิัติการศูนยว์ชิาการเกษตรในเมอืง ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน            1 0.5877  0.5877  0.5877  100%  

9. รถเขน็ 2 คัน

2. ชดุเสียบเคร่ืองแกว้ส าหรับติดฝาผนัง 1 ชดุ

3. เคร่ืองบันทึกขอ้มลูความชื้นสัมพัทธอ์ากาศและอณุหภมูอิตัโนมติั 2 ชดุ

4. เคร่ืองซีลสูญญากาศขนาดเล็ก 1 ชดุ

5. pH meter  1 เคร่ือง

6. เคร่ืองชั่ง 2 ต าแหน่ง 1 เคร่ือง

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้มกีารจดัต้ังศูนยว์ชิาการ

การเกษตรในเมอืง เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการ1. เพื่อใชใ้นการฝึกปฏบิัติเสริมทักษะนักศึกษาของสาขาวชิา

2. เพื่อใชใ้นการจดัอบรมและการบริการวชิาการแกสั่งคม

ประกอบด้วย

1. โต๊ะปฏบิัติการกลาง 1 ชดุ

12. เคร่ืองวดัความเขม้แสง 1 เคร่ือง

13. เคร่ืองปั่นแยก 1 เคร่ือง

14. ตู้เกบ็ของบนฝากผนัง 1 ชดุ

15. ตู้แชแ่ขง็ 1 เคร่ือง

16. ตู้พักไข ่2 เคร่ือง

7. ตู้แขเ่ยน็ 2 ประตู 1 เคร่ือง

8. ชดุตรวจสอบสารพิษในผลผลิต 5 ชดุ

9. เคร่ือง RQ flex 1 เคร่ือง

10. ไมโครเวฟ 1 เคร่ือง

11. เทนซิโอมเิตอร์ 1 เคร่ือง

17. Glass desiccator 1 เคร่ือง

18. Digita hand refractometer 1เคร่ือง

19. อา่งควบคุมอณุหภมู ิWater Bath 1 เคร่ือง



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561

(1.6) ปรับปรุงห้องประชมุ ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ต าบล

ไร่ส้ม อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 1 งาน

งาน            1 3.0000  3.0000  3.0000  100%  

22. โต๊ะซิงค์อา่งล้าง 1 ชดุ

23. โต๊ะท างานไม ้2 ตัว

24. ตู้ดูดควนั 1 ตู้

25. ชั้นวางของสแตนเลส 1 ชิ้น

26. ชั้นวางเคร่ืองแกว้สแตนเลส 3 ชั้น 1 ชิ้น

20. รถเขน็สแตนเลส 3 ขั้น 1 ตัว

21. รถเขน็พื้นเหล็กชั้นเดียว 1 เคร่ือง

 ค่อนขา้งสูงและเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดปอรปกบัการจดัการที่คลอบ

คลุม จงึต้องเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศไปพร้อมกนั

    ทั้งนี้ ยงัเกี่ยวเนื่องกบัระบบเสียงและสัญญาณต่างๆ ของประชมุที่

ช ารุดท าให้ระบบเคร่ืองเสียงห้องประชมุประสบปัญหาบ่อยคร้ัง รวมทั้ง

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของห้องประชมุด้วย

    จงึมคีวามจ าเป็นต้องปรับปรุงห้องประชมุใหญ่ทั้งระบบเพื่อให้เกดิ

ประสิทธภิาพสุงสุดในการใชง้านเพื่อสนองตอบยทุธศาสตร์การให้บริการ

ของมหาวทิยาลัย

27. ชดุอปุกรณ์ส ารวจดิน 1 ชดุ

28. ค่าแรงในการติดต้ังเคร่ืองมอื 10 วนั

29. เกา้อี้ลม 4 ตัว

    เนื่องด้วยห้องประชมุใหญ่ได้เปิดงานให้บริการห้องประชมุต้ังแต่ พ.ศ.

 2540  ถงึปีพ.ศ. 2560 เป็นเวลา 20 ปี จงึมกีารช ารุดเสียหายของตัว

ห้องประชมุเองรวมทั้งวสัดุอปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งตามสภาพการใชง้าน

โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศที่ติดต้ังมาพร้อมกบัการเปิดใชง้าน

 เป็นเวลา 20 ปีเชน่กนั จงึอยู่สภาพที่เกา่ซ่ึงมกีารซ่อมบ ารุงมาโดยตลอด

อกีทั้งยงัท าให้ค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นแอร์เกา่ ปัจจบุัน

เกดิการร่ัวซึมของเพดานเกอืบทั้งห้อง ซ่ึงต้องใชง้บประมาณ



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561

(1.7) ปรับปรุงทาสีอาคาร ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. นครนายก ต าบล

ศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก 1 งาน

งาน            1 1.0500  1.0500  1.0500  100%  

(1.8) กอ่สร้างท่อระบายน้ า คสล. ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. นครนายก

 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก 1 งาน

งาน            1 0.7280  0.7280  0.7280  100%  

 ประกอบด้วย

 1. เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 7 เคร่ือง

 ประกอบด้วย

 1. งานร้ือถอนและซ่อมแซม

 2. งานสถาปัตยกรรม

 เนื่องจากภมูทิัศน์บริเวณด้านหน้าของศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. นครนายก 

เป็นท้องร่องขนาดใหญ่ท าให้ภมูทิัศน์บริเวณด้านหน้าไมส่วยงานและเมื่อ

ระดับน้ าลดกจ็ะให้ดินพังทลาย ซ่ึงอาจท าให้ร้ัวช ารุดเสียหายได้

 ประกอบด้วย

 2. เปล่ียนฝ้าเพดานที่ช ารุด จ านวน 1 งาน

 3. ซ่อมบ ารุงระบบสายสัญญาณ จ านวน 1 งาน

 4. ซ่อมบ ารุงระบบเคร่ืองเสียงที่ช ารุดจ านวน 1 งาน

   เนื่องจากตัวอาคาร ป้อมยามและร้ัว ป้อมยามขึ้นราด า (ใชง้านมานาน

 กวา่ 10 ปี ) และมบีางจดุที่ปูนฉาบมกีารกระเทาะ หลุดแตกช ารุด

ออกมาท าให้เวลาฝนตก น้ าฝนสามารถซึมผ่านรอยแตกเขา้มา

 ท าลายโดยโครงคร้างเหล็กภายในได้อาจท าให้หล็กโครงสร้างเป็นสนิมผุ

กร่อนได้  และหากไมม่กีารปรับปรุงงานทาสีใหมจ่ะท าให้ภาพลักษณ์

ของมหาวทิยาลัยดูไมส่วยงานเหมาะสม อกีทั้งเป็นการรองรับกจิกรรม

ส าหรับการเรียนการสอนให้ประชาชนทั่วไป

 1. ท่อระบายน้ า คสล.

 2.งานบ่อพักส าเร็จรูปส าหรับท่อ คสล. พร้อมฝาเปิดปิด

 3. งานเทคอนกรีตหยาบ

 4. ไมแ้บบ และค่าแรงประกอลไมแ้บบ

 5. งานถมดิน



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561

(1.9) ปรับปรุงหน่วยบริการการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ศูนย์

วทิยพัฒนา มสธ. นครนายก ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา 

จงัหวดันครนายก 1 งาน

งาน            1 0.4270  0.4270  0.4270  100%  

(1.10) ปรับปรุงระบบระบายน้ าในคูคลองและระบบป้องกนัน้ าท่วม

 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน            1 1.9000  1.9000  1.9000  100%  

    เนื่องจากมกีารใชพ้ื้นที่ใชส้อยอาคารที่ท าการของศูนยใ์ห้เป็น

ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับกจิกรรมการเรียนการสอนที่ขยาย

พื้นที่การให้บริการและอ านวยความสะดวกแกน่ักศึกษา ประชาชน 

เพื่อให้สามารถรับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว เขา้ถงึง่าย

    และปัจจบุันค่าสาธารณูปโภคมกีารปรับราคาการให้บริการเพิ่มขึ้นท า

ให้มภีาระค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้น จงึต้องมกีารปรับเปล่ียนพื้นที่ใชส้อยภายใน

ส านักงานให้สอดคล้องกบัภาระงานและประหยดัค่าสาธารณูปโภค

 ประกอบด้วย

 1. ห้องส านักงานส่วนที่ 1

 2. ห้องส านักงานส่วนที่ 2

 3. ห้องสมดุ

 4. ห้องโถงด้านหน้า

เนื่องด้วยมหาวทิยาลัยมพีื้นที่เป็นคลองโดยรอบ มหาวทิยาลัยปัจจบุันมี

สถานนสูบน้ าอยู่ด้านหลังมหาวทิยาลัย จ านวน 2 เคร่ือง ท าหน้าที่รักษา

ระดับน้ าในคลองเพื่อป้องกนัไมใ่ห้น้ าท่วมถนนภายในมหาวทิยาลัยโดย

สูบน้ าออกไปยงัคลองบางพูด ซ่ึงปัจจบุันหากมเีหตุฝนตกหนักมอเตอร์มี

อยู่นั้นไมส่ามารถสูบน้ าออกได้ทันกบัปริมาณน้ าฝน อกีประการหนึ่งที่

งานอาคารสถานที่ขอปรับปรุงนี้เพื่อป้องกนัภยัพิบัติน้ าท่วมด้วย หาก

เกดิน้ าท่วม มอเตอร์สถานีสูบน้ านี้คืออปุกรณ์ส าคัญยิ่งที่จะสูบน้ าเพื่อ

ระบายออกภายนอก



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561

(1.11) ปรับปรุงเขื่อนกนัดินบริเวณคูระบายน้ า ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน            1 5.8000  5.8000  5.8000  100%  

(1.12) งานปรับปรุงพื้น คสล. ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน            1 4.1340  4.1340  4.1340  100%  

(1.1) ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารบริภณัฑ์ ต าบลบางพูด อ าเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน 1 0.2000  0.2000  0.2000  100%  ปรับปรุงซ่อมแซม ที่ยงัไมม่กีารซ่อมแซมมาเป็นเวลา 10 ปี

(1.2) ปรังปรุงหลังคาโรงจอดรถ  ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. สุโขทัย 

ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมอืงสุโขทัย จงัหวดัสุโขทัย 1 งาน

งาน 1 0.2000  0.2000  0.2000  100%  

(1.3) ปรังปรุงห้องประชมุ  ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. สุโขทัย ต าบล

บ้านกล้วย อ าเภอเมอืงสุโขทัย จงัหวดัสุโขทัย 1 งาน

งาน 1 0.3000  0.3000  0.3000  100%  เนื่องจากห้องประชมุใชง้านมามากกวา่ 20 ปี ท าให้อปุกรณ์ต่างในห้อง

ประชมุช ารุดและเสียหาย จงึจ าเป็นต้องปรับปรุงและเปล่ียนอปุกรณ์ใหม่

เพื่อให้เกดิความพร้อมการให้บริการ

1. งานปรับปรุงพื้นที่เป็นหลุมความหนา 2 ซม. ด้วย Epoxy Mortar 

เป็นแบบเคลือบพื้นอพี็อกซ่ีชนิดทา เสริมด้วยคุณสมบัติมอร์ต้าร์กอ่นลง

อพี็อกซ่ีชนิดทา เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ ความแขง็แรงและการบล๊อคความชี้น

 หรือการน ามาปรับระดับพื้นผิวความเหมาะสม นิยมใชใ้นโรงงาน

ประกอบรถยนต์ โรงงานอตุสาหกรรมหนัก โรงซ่อมเคร่ืองบิน โกดังเกบ็

สินค้า พื้นที่ประมาณ 300 ตรม. ราคา 2,500 บาท/ตรม.

2. งานชั้นป้องกนัความชี้นจากใต้ดิน  Moisture 2 mm พื้นที่ประมาณ 

3,600 ตรม. เพื่อป้องกนัความชื้นจากใต้พื้นดิน ราคา 450/ตรม.  

1,620,000 บาท

3. ทับหน้าด้วย Self-Leveling-Epoxy(Antislip) ประเภท Solvent 

freeepoxy ความหนา 1.5 มม. พื้นที่ประมาณ 3,600 ตรม. =490 

บาท/ตรม. = 1,764,000 บาท

เนื่องจากสร้างมาต้ังแต่ปี 2546 เป็นระยะเวลา 14 ปี ตอนนี้เกดิความ

ช ารุดและแตกร้าวของกระเบื้องมงุหลังคา และได้เกดิลมพายพุัดท าให้กิ่ง

ไมร่้วงบนหลังคา ท าให้กระเบื้องแตก

เนื่องจากเขื่อนกนัดินบริเวณคูระบายน้ าด้านทิศตะวนัตกและทิศเหนือมี

การช ารุด พังทลาย จงึมคีวามจ าเป็นในการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้

งานได้เชน่เดิม



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561

(1.4) งานทาสี  ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ต าบลนา

สาร อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 งาน

งาน 1 0.5000  0.5000  0.5000  100%  

(1.5) ปรังปรุงฝ้าอาคาร  ศูนยว์ทิยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ต าบล

ปากน้ าโพ อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 1 งาน

งาน 1 0.5000  0.5000  0.5000  100%  

 2. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตอ่หน่วย 10 ลา้นบาทขึ้นไป 85.0885  20.5130  20.5130  -42.6055  -50.07%  

2.1  แผนงานพ้ืนฐาน 85.0885  20.5130  20.5130  -42.6055  -50.07%  
2.1.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 85.0885  20.5130  20.5130  -42.6055  -50.07%  

(2) งบลงทุน 85.0885  20.5130  20.5130  -42.6055  -50.07%  
ประเภทรายการ

(-) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ท าการ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 1 งาน

งาน 1  21.9700  

(2.1) ห้องสมดุและศูนยก์ารเรียนรู้ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 อาคาร

อาคาร 1  1  63.1185  20.5130      20.5130  -42.6055  100.00%  ห้องสมดุและศูนยก์ารเรียนรู้ มสธ. รวมงบประมาณทั้งส้ิน 450.8460 

ล้านบาท ขอรับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 70 วงเงิน 

315.5922 ล้านบาท ใชเ้งินนอกงบประมาณ ร้อยละ 30 วงเงิน 

135.2538 ล้านบาท ดังนี้

1) โดยได้รับจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 315.5922 ล้านบาท 

โดยจดัสรรและผูกพัน 3 ปีงบประมาณ ดังนี้

เนื่องจากศูนยเ์ปิดท าการมาใชบ้ริการมาต้ังแต่ปี 2540 เป็นเวลา 20 ปี

แล้ว ขณะนี้ฝ้าเพดานห้องต่างๆเกดิช ารุดเสียหาย จ านวน 9 ห้อง

เนื่องจากศูนยม์กีารปรับปรุงทาสีไวต้ั้งแต่ปี 2553 ปัจจบุันสีมกีารหลุด

ร่อน มคีราบตะไคร่น้ าเกาะติดจ านวนมาก

1.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจดัสรรงบประมาณ 63.1185

 ล้านบาท



4.2.2  รายการก่อสร้างปเีดยีวงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (ค่าก่อสร้างปเีดยีว)
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2562 ค าชี้แจง

หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2561
เพิ่ม/ลดจากปี 2561

  หมายเหตุ   1. ให้แสดงรายการที่ดิน ส่ิงกอ่สร้าง  (กรอกขอ้มลูระดับรายการ  ที่อยู่ในขอบขา่ยการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธกิารฯ)
                     2. รายการที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มวีงเงินต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ล้านบาท  และวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยทุธศาสตร์/บูรณาการ แบบ  (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)
                     3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2561 กบัปี 2562  กรณีเป็นรายการที่ได้รับจดัสรรงบประมาณทั้งปี 2561 และปี 2562

2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจดัสรรบประมาณ 

54.101500 ล้านบาท

2.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจดัสรรงบประมาณ 54.1045

 ล้านบาท

1.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจดัสรรงบประมาณ 20.5130

 ล้านบาท

2.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจดัสรรงบประมาณ 27.0508

 ล้านบาท

1.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจดัสรรงบประมาณ 231.9607

 ล้านบาท

2) จดัสรรจากเงินนอกงบประมาณสมทบ วงเงิน 135.2538 ล้านบาท

 โดยจดัสรรและผูกพัน 3 ปีงบประมาณ ดังนี้

        



4.2.3  รายการค่าดนิ สิง่ก่อสร้างผูกพันงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าก่อสร้างผูกพัน)
กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)      
งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบหุมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน เวลาด าเนินการ ระยะเวลา (ไม่รวมเผ่ือ ตั้งแตเ่ริม่จนถึงปี 2561 ปี 2562 สถานภาพ

แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ เริม่ตน้-สิ้นสดุ ด าเนินการ เหลือเผ่ือขาด จดัสรรให้ เบิกจา่ยแลว้ ค าขอ เสนอตั้ง ปี 2563 ปี 2564 ปีตอ่ๆ ไป ตามหมายเหตุ

(เดอืน) เงินนอกงปม.) (ข้อ 3.)

รวมทั้งสิ้น 0.0000 63.1185 0.0000 20.5130 20.5130 231.9607 0.0000 0.0000 

 1. ผูกพันตามสญัญา 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

          1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
             1. ผลผลิต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
                1. งบรายจา่ย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 2. ผูกพันตาม ม. 23 0.0000 63.1185 0.0000 20.5130 20.5130 231.9607 0.0000 0.0000 

      2.1  แผนงานพ้ืนฐาน 0.0000 63.1185 0.0000 20.5130 20.5130 231.9607 0.0000 0.0000 

             3.1.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 0.0000 63.1185 0.0000 20.5130 20.5130 231.9607 0.0000 0.0000 

               (1) งบลงทุน 0.0000 63.1185 0.0000 20.5130 20.5130 231.9607 0.0000 0.0000 
                     ประเภทรายการ

(1.1) ห้องสมดุและศูนยก์ารเรียนรู้ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 1 อาคาร

ปี 2561 - ปี 2563 36 0.0000 63.1185 0.0000 20.5130 20.5130 231.9607 (4) ห้องสมดุและศูนยก์ารเรียนรู้ 1 

อาคาร วงเงิน 450,846,000 บาท

 ประกอบด้วย

จดัสรรเงินแผ่นดิน 315,592,200

 บาท แบ่งเป็น 

ปี 2561 = 63,118,500 บาท

ปี 2562 = 20,513,000 บาท

ปี 2563 = 231,960,700 บาท

จดัสรรเงินนอกงบประมาณ 

135,253,800 บาท แบ่งเป็น 

ปี 2561 = 27,050,800 บาท

ปี 2562 = 54,101,500 บาท

ปี 2563 = 54,101,500 บาท

ค าชี้แจง



4.2.3  รายการค่าดนิ สิง่ก่อสร้างผูกพันงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าก่อสร้างผูกพัน)
กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)      
งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบหุมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน เวลาด าเนินการ ระยะเวลา (ไม่รวมเผ่ือ ตั้งแตเ่ริม่จนถึงปี 2561 ปี 2562 สถานภาพ

แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ เริม่ตน้-สิ้นสดุ ด าเนินการ เหลือเผ่ือขาด จดัสรรให้ เบิกจา่ยแลว้ ค าขอ เสนอตั้ง ปี 2563 ปี 2564 ปีตอ่ๆ ไป ตามหมายเหตุ

(เดอืน) เงินนอกงปม.) (ข้อ 3.)

ค าชี้แจง

 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2562 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

      3.1  แผนงานพ้ืนฐาน 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

          1. แผนงาน...................................... 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
             1. ผลผลิต/โครงการ ……………………….. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
                1. งบรายจา่ย…………… 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

  หมายเหตุ      1. ให้แสดงรายการที่ดิน ส่ิงกอ่สร้าง  (กรอกขอ้มลูระดับรายการ  ที่อยู่ในขอบขา่ยการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธกิารฯ)

                    2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหมป่ี 2562  โดยจ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้      1. ผูกพันตามสัญญา          2. ผูกพันตาม ม. 23          3. ผูกพันรายการใหม ่ปี 2560 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยทุธศาสตร์/บูรณาการ)

                    3. ให้ระบุหมายเลขก ากบัสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจา่ย ดังนี้

                            ( 1 ) ยงัไมไ่ด้ด าเนินการใดๆทั้งส้ิน         ( 2 ) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ          ( 3 ) แบบเสร็จ          ( 4 ) อยู่ระหวา่งการประกวดราคา         ( 5 ) ประกวดราคาแล้ว        ( 6 ) ลงนามในสัญญาแล้ว         ( 7 ) ยกเลิกรายการ

แบบ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)



5. - 18. 
รายการอ่ืนๆ ดา้นการศึกษา 

(ที่ไม่ใช่งบลงทุน)



งปม. ปี 2562 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.)  (1) 823,521,900        บาท เงินนอกงบประมาณ  794,910,700        บาท

พ.ร.บ. ปี 2561 891,622,200        บาท  

งบด าเนินงาน (2) 52,063,600          บาท  

งบลงทุน (3) 106,461,400        บาท (รัฐวสิาหกิจ)

งบเงินอุดหนุน (4) 337,700              บาท  

งบรายจา่ยอื่น (5) 12,408,000          บาท  

รวม 4 งบรายจ่าย (6)  64,809,300        บาท  (พิจารณาในอนุ กมธ.ฯ อ่ืน) -                  บาท (7)

งปม. ปี 2562 วงเงินที่คณะอนุกรรมาธกิารฯ พิจารณา 64,809,300          บาท  (8) = (6) - (7)

เพิ่ม/(ลด) จาก ปี 2561 31,223,300-          บาท

ร้อยละ (32.51)                 

ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2561

พรบ. ปี 2561 891,622,200        บาท

โอนเปล่ียนแปลง -                    บาท

พรบ.โอน ปี 2561 -                    บาท
เบกิจ่ายจริง (พรบ. ป ี2561) 58.69 % 585,447,200        บาท ( ณ 31 พ.ค. 61 )

จา่ยจริง+PO 585,447,200        บาท

เงินกันเหล่ือมปี (30 ก.ย.60) 9,174,400           บาท

เบิกจา่ยเงินกันเหล่ือมปี 6,608,300           บาท ( ณ 31 พ.ค. 61 )

รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธกิารฯ พิจารณา 64,809,300        บาท

 เป็นเงิน 64,809,300        บาท

 เป็นเงิน -                   บาท

หน่วย : ล้านบาท

งปม. ปี 2561 งปม. ปี 2561 งปม. ปี 2562 คณะอนุฯ

( ขั้น พรบ.) พรบ.โอน (ขัน้อนุกรรมาธกิารฯ) พิจารณา

96,032,600        -                       64,809,300         31,223,300-        -32.51 -              

 1. ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนา -                    -                        -                     -                    0.00 -                

 2. ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์ -                    -                        -                     -                    0.00 -                

 3. ค่าใช้จา่ยในการจา้งที่ปรึกษา -                    -                        -                     -                    0.00 -                

 4. ค่าจา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ -                    -                        -                     -                    0.00 -                

 5. ค่าใช้จา่ยในการวจิยัและนวตักรรม -                    -                        -                     -                    0.00 -                

 6. ค่าจา้งเหมาบริการ 8,085,700           -                        -                     8,085,700-           -100.00 -                

 7. ค่าเช่า -                    -                        -                     -                    0.00 -                

 8. งบด าเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7) 53,977,900          -                        52,063,600           1,914,300-           -3.55 -                

 9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11) 337,700              -                        337,700               -                    0.00 -                

 10. งบรายจา่ยอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11) 33,631,300          -                        12,408,000           21,223,300-          -63.11 -                

 11. งบลงทุน/ที่เบิกจา่ยลักษณะงบลงทุน -                    -                        -                     -                    0.00 -                

ได้แก่ องค์การมหาชน/หน่วยงานในก ากับ/รัฐวสิาหกิจ/กองทุน 

หมายเหตุ  คณะอนุกรรมาธกิารฝึกอบรม สัมมนาฯ พิจารณาดังน้ี

1. งบด าเนินงาน (2) งบลงทุน (3) งบเงินอุดหนุน (4) และงบรายจา่ยอื่น (5)  พิจารณาเฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
2. ส าหรับส่วนราชการ พิจารณาในอนุฯ กมธ. อื่น (7)  เฉพาะงบเงินอุดหนุนเบิกจา่ยลักษณะลงทุนและงบรายจา่ยอื่นเบิกจา่ยลักษณะลงทุน 

แผนงานพ้ืนฐาน     

5.1  สรปุวงเงนิงบประมาณทีค่ณะอนุกรรมาธกิารฝึกอบรม สมัมนาฯ พิจารณา

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

กระทรวงศึกษาธกิาร

อนุฯ ปรับลด ป ี61 จ านวน  ……………..  ลา้นบาท

สรปุภาพรวมหน่วยงาน

แผนงานยุทธศาสตร์ 

รายการ (เพ่ิม/ลด) ร้อยละ

รวม



รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 64,809,300        บาท รวมพิจารณาปรับลด -                   บาท

เป็นเงิน 64,809,300         บาท  - แผนงานพื้นฐาน        เป็นเงิน -                   บาท

เป็นเงิน -                   บาท  - แผนงานยุทธศาสตร์  เป็นเงิน -                   บาท

หน่วย : บาท

เสนอตั้ง อนุฯ ปรับลด คงเหลือ เสนอตั้ง อนุฯ ปรับลด คงเหลือ

96,032,600        -                  64,809,300       -                  64,809,300       -                -                  -                 

 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา -                  

 2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ -                  

 3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา -                  

 4. ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ -                  

 5. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรม -                  

 6. ค่าจ้างเหมาบริการ 8,085,700           -                   -                   -                  

 7. ค่าเช่า -                  

 8. งบด าเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7) 53,977,900         52,063,600         52,063,600         -                  

 9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11) 337,700             337,700             337,700             -                  

 10. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11) 33,631,300         12,408,000         12,408,000         -                  

 11. งบลงทุน/ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน -                  

ได้แก ่องค์การมหาชน/หนว่ยงานในก ากบั/รัฐวสิาหกจิ/กองทนุ 

แผนงานยุทธศาสตร์

รวม

5.2  สรุปวงเงินงบประมาณทีค่ณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สมัมนาฯ พิจารณา

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

กระทรวงศึกษาธิการ

 - แผนงานพื้นฐาน       

 - แผนงานยุทธศาสตร์  

รายการ
งปม. ปี 2561

( ขั้น พรบ.)

งปม. ปี 2561

พรบ.โอน

งปม. ปี 2562 (อนุฯ กรรมาธิการ )
แผนงานพ้ืนฐาน



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

 จ านวนเงิน  ร้อยละ

(1) (2) (3)
(4) = (1) + (2) + 

(3)
(5) (6) (7)

(8) = (5) + (6) + 

(7)
(9) (10) (11) (12) = (9) + (10) + (11) (13) (14) = (12) - (13) (15)

(16) = 

(15)*100/(14)

 เงินงบประมาณ 62.8027 1.8377 42.9723 107.6127 62.0636 0.3377 33.6313 96.0326 52.0636 0.3377 12.4080 64.8093 0.0000 64.8093 0.0000
 จ่ายจรงิ 78.0389 1.8377 36.1107 115.9873 60.1244 0.2194 11.7653 72.1091 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 62.8027 1.8377 42.9723 107.6127 62.0636 0.3377 33.6313 96.0326 52.0636 0.3377 12.4080 64.8093 0.0000 64.8093 0.0000
 จ่ายจรงิ 78.0389 1.8377 36.1107 115.9873 60.1244 0.2194 11.7653 72.1091 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         

6. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เฉพาะงบด าเนินงาน งบเงนิอุดหนุน และงบรายจา่ยอ่ืน
จ าแนกตามแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยทุธศาสตร ์

รายการ

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

 งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน

 รวมเงินงบประมาณ
ทั้งสิน้

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์

 งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน
 รวม 3 งบรายจ่าย

ตามรา่ง พรบ.

 วงเงินที่เขา้
คณะอนุฯ อ่ืน

 วงเงินคงเหลือ
เพ่ือพิจารณา

 * เสนอปรับลด
ต่อคณะอนุฯ ฝึกอบรมฯ

 1. ค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์

 2. ค่าใชจ้่ายในการ
ประชาสัมพันธ์

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์

 3. ค่าใชจ้่ายในการ
จ้างที่ปรึกษา

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

 จ านวนเงิน  ร้อยละ

(1) (2) (3)
(4) = (1) + (2) + 

(3)
(5) (6) (7)

(8) = (5) + (6) + 

(7)
(9) (10) (11) (12) = (9) + (10) + (11) (13) (14) = (12) - (13) (15)

(16) = 

(15)*100/(14)

6. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เฉพาะงบด าเนินงาน งบเงนิอุดหนุน และงบรายจา่ยอ่ืน
จ าแนกตามแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยทุธศาสตร ์

รายการ

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

 งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน

 รวมเงินงบประมาณ
ทั้งสิน้

 รวมทั้งสิน้

 งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน
 รวม 3 งบรายจ่าย

ตามรา่ง พรบ.

 วงเงินที่เขา้
คณะอนุฯ อ่ืน

 วงเงินคงเหลือ
เพ่ือพิจารณา

 * เสนอปรับลด
ต่อคณะอนุฯ ฝึกอบรมฯ

 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 8.0857 0.0000 0.0000 8.0857 8.0857 0.0000 0.0000 8.0857 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 8.0857 0.0000 0.0000 8.0857 8.0857 0.0000 0.0000 8.0857 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 8.0857 8.0857 8.0857 8.0857 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 8.0857 8.0857 8.0857 8.0857 -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         

 4. ค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์

 5. ค่าใชจ้่ายในการ
วิจัยและนวัตกรรม

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์

 6. ค่าจ้างเหมาบริการ

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์

 7. ค่าเชา่

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

 จ านวนเงิน  ร้อยละ

(1) (2) (3)
(4) = (1) + (2) + 

(3)
(5) (6) (7)

(8) = (5) + (6) + 

(7)
(9) (10) (11) (12) = (9) + (10) + (11) (13) (14) = (12) - (13) (15)

(16) = 

(15)*100/(14)

6. สรปุงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เฉพาะงบด าเนินงาน งบเงนิอุดหนุน และงบรายจา่ยอ่ืน
จ าแนกตามแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยทุธศาสตร ์

รายการ

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

 งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  งบด าเนินงาน  งบเงินอุดหนุน

 รวมเงินงบประมาณ
ทั้งสิน้

 รวมทั้งสิน้

 งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน
 รวม 3 งบรายจ่าย

ตามรา่ง พรบ.

 วงเงินที่เขา้
คณะอนุฯ อ่ืน

 วงเงินคงเหลือ
เพ่ือพิจารณา

 * เสนอปรับลด
ต่อคณะอนุฯ ฝึกอบรมฯ

 เงินงบประมาณ 54.7170 0.0000 0.0000 54.7170 53.9779 0.0000 0.0000 53.9779 52.0636 0.0000 0.0000 52.0636 0.0000 52.0636 0.0000
 จ่ายจรงิ 69.9532 0.0000 0.0000 69.9532 52.0387 0.0000 0.0000 52.0387 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 54.7170 54.7170 53.9779 53.9779 52.0636 52.0636 52.0636
 จ่ายจรงิ 69.9532 69.9532 52.0387 52.0387 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 1.8377 0.0000 1.8377 0.0000 0.3377 0.0000 0.3377 0.0000 0.3377 0.0000 0.3377 0.0000 0.3377 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 1.8377 0.0000 1.8377 0.0000 0.2194 0.0000 0.2194 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 1.8377 1.8377 0.3377 0.3377 0.3377 0.3377 0.3377
 จ่ายจรงิ 1.8377 1.8377 0.2194 0.2194 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 42.9723 42.9723 0.0000 0.0000 33.6313 33.6313 0.0000 0.0000 12.4080 12.4080 0.0000 12.4080 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 36.1107 36.1107 0.0000 0.0000 11.7653 11.7653 -          -           -           -                -            -              -          -        
 เงินงบประมาณ 42.9723 42.9723 33.6313 33.6313 12.4080 12.4080 12.4080
 จ่ายจรงิ 36.1107 36.1107 11.7653 11.7653 -           -            -            -                 -             -               -          -         
 เงินงบประมาณ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 จ่ายจรงิ 0.0000 0.0000 -           -            -            -                 -             -               -          -         

หมายเหตุ  * ช่องเสนอปรับลด หมายถึง วงเงินที่หนว่ยงานเสนอปรับลดในคณะอนกุรรมาธกิารฝึกอบรม สัมมนาฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ลงชือ่ ............................................................................................หวัหนา้ส่วนราชการ

     (รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า)

 8. งบด าเนินงาน(ที่
เหลือจาก ขอ้ 1-7)

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์

ต าแหนง่ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวฒิุ 

รักษาการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช

 9. งบเงินอุดหนุน(ที่
เหลือจาก ขอ้ 1-7)

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์

 10. งบรายจ่ายอ่ืน(ที่
เหลือจากขอ้ 1-7)

 รวมทั้งสิน้

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุธศาสตร์



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน

จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย

(คน)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                -                  -                                  -                                  -                                  -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -                               

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               

7. สรุปค่าใชจ้่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

งบประมาณการฝึกอบรมและสัมมนาฯ ทั้งสิน้ -                   บาท   เสนอปรับลด -                บาท     คงเหลือ -                บาท
    - งบด าเนินงาน -                    บาท -                 บาท -                 บาท
    - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                 บาท -                 บาท
    - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                 บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

ประเภทกลุม่เป้าหมาย จ านวน (คน)

รวมทั้งสิน้

7. สรุปค่าใช้จา่ยการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.1 แผนงานพ้ืนฐาน

กลุม่เป้าหมาย รวมจ านวน

โครงการ/หลักสูตร
รวมงบประมาณ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ วธิกีารวดัผลโครงการ



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

งบประมาณการฝึกอบรมและสัมมนาฯ ทั้งสิน้ -                   บาท   เสนอปรับลด -                บาท     คงเหลือ -                บาท
    - งบด าเนินงาน -                    บาท -                 บาท -                 บาท
    - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                 บาท -                 บาท
    - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                 บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

ประเภทกลุม่เป้าหมาย จ านวน (คน)

รวมทั้งสิน้

7. สรุปค่าใช้จา่ยการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.2 แผนงานยทุธศาสตร์

กลุม่เป้าหมาย รวมจ านวน

โครงการ/หลักสูตร
รวมงบประมาณ ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ วธิกีารวดัผลโครงการ



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช
 หน่วย : บาท 

ราชการ เอกชน

รวมทัง้สิ้น

ยทุธศาสตร์...

แผนงานพ้ืนฐานดา้น...

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจา่ย...

1. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์
    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)

 - ค่าอาหาร

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 - ค่าเช่าที่พัก

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ... (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

2. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์
   ตา่งประเทศ (ประเทศ...) กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าอาหาร ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าเช่าที่พัก

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าเคร่ืองแต่งตัว

 - ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ... (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

หมายเหตุ 1. ค่ายานพาหนะ  ให้ระบุรายการค่าใช้จา่ยให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซ่ี เป็นต้น

2. ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ  โปรดระบุรายละเอยีดค่าใช้จา่ย

3. รายละเอยีดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

สถานทีด่ าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )
อัตรา หน่วยนับ

7. ค่าใชจ้า่ยการฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
7.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร

งบประมาณ ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจา่ย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561
รายละเอียดงบประมาณปี 2562

ค าชี้แจง

(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)
ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (คน)
ระบุจ านวน (เช่น ชั่วโมง,

 วัน เป็นตน้) / หน่วยนับ
อัตราทีต่ัง้

รวมเงิน เสนอปรบัลด
งบประมาณ

คงเหลือ
หน่วยนับเล่มที่ หน้าที่ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร

เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

ประเภท

ก

ประเภท

ข

บุคคล

ภายนอก
รวม จ านวน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช
 หน่วย : บาท 

ราชการ เอกชน

รวมทัง้สิ้น

ยทุธศาสตร์...

แผนงานยทุธศาสตร์...

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจา่ย...

1. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์
    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ)

 - ค่าอาหาร

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 - ค่าเช่าที่พัก

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ... (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

2. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์
   ตา่งประเทศ (ประเทศ...) กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าอาหาร ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าเช่าที่พัก

 - ค่ายานพาหนะ

 - ค่าเคร่ืองแต่งตัว

 - ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ... (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

หมายเหตุ 1. ค่ายานพาหนะ  ให้ระบุรายการค่าใช้จา่ยให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซ่ี เป็นต้น

2. ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ  โปรดระบุรายละเอยีดค่าใช้จา่ย

3. รายละเอยีดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

สถานทีด่ าเนินการ

(ใส่เครื่องหมาย  )
อัตรา หน่วยนับ

7. ค่าใชจ้า่ยการฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
7.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร

งบประมาณ ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจา่ย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561
รายละเอียดงบประมาณปี 2561

ค าชี้แจง

(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)
ครั้ง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (คน)
ระบุจ านวน (เช่น ชั่วโมง,

 วัน เป็นตน้) / หน่วยนับ
อัตราทีต่ัง้

รวมเงิน เสนอปรบัลด
งบประมาณ

คงเหลือ
หน่วยนับเล่มที่ หน้าที่ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร

เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

ประเภท

ก

ประเภท

ข

บุคคล

ภายนอก
รวม จ านวน



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                 -                                  -                                  -                                  -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -                               

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               

8. สรุปค่าใชจ้่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



งบประมาณการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ทั้งสิน้  -                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท      คงเหลือ -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วธิกีารวดัผลโครงการ

8. สรุปค่าใช้จา่ยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8.1 แผนงานพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

กลุม่เป้าหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

รวมทั้งสิน้



งบประมาณการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ทั้งสิน้  -                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท      คงเหลือ -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วธิกีารวดัผลโครงการ

8. สรุปค่าใช้จา่ยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8.2 แผนงานยทุธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

กลุม่เป้าหมาย ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ

รวมทั้งสิน้



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
 หนว่ย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์...
แผนงานพ้ืนฐานด้าน...
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจ่าย...
1. รายการ... วตัถุประสงค์
   1.1 สถานีโทรทัศน์ ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

  - โทรทศัน ์(สถานรีาชการ)
  - โทรทศัน ์(ระบสุถาน.ี..)

   1.2 สถานีวิทยุ
  - วทิยุ (สถานรีาชการ)
  - วทิยุ (ระบสุถาน.ี..)

   1.3 หนังสือพิมพ์
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์6 x 10 นิว้ ขาวด า)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์6 x 10 นิว้ สี)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 10 นิว้ ขาวด า)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 10 นิว้ สี)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 20 นิว้ ขาวด า)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 20 นิว้ สี)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมนข์นาด..... สี/ขาวด า (ระบ)ุ)

   1.4 สือ่อ่ืนๆ
  - CD-ROM / DVD5
  - โปสเตอร์
  - แผ่นพับ
  - ปา้ยโฆษณาไวนลิ
  - อืน่ ๆ (ระบ)ุ...

หมายเหตุ   รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

8. ค่าใชจ้า่ยการโฆษณาและประชาสมัพันธ์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

8.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 รายละเอียดงบประมาณปี 2562

ค าชีแ้จง

(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
จัดสรร อัตราที่ตั้ง รวมเงิน เสนอปรับลด

งบประมาณ

คงเหลือ
จ่ายจริง จัดสรร

เบิกจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

จ านวน

(นาที/

คอลัมน์/...)

ต่อครั้ง

ครั้ง ชว่งเวลา



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
 หนว่ย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์...
แผนงานยุทธศาสตร์...
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจ่าย...
1. รายการ... วตัถุประสงค์
   1.1 สถานีโทรทัศน์ ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

  - โทรทศัน ์(สถานรีาชการ)
  - โทรทศัน ์(ระบสุถานี...)

   1.2 สถานีวิทยุ
  - วทิยุ (สถานรีาชการ)
  - วทิยุ (ระบสุถานี...)

   1.3 หนังสือพิมพ์
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์6 x 10 นิว้ ขาวด า)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์6 x 10 นิว้ สี)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 10 นิว้ ขาวด า)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 10 นิว้ สี)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 20 นิว้ ขาวด า)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมน ์12 x 20 นิว้ สี)
  - หนงัสือพิมพ์ (คอลัมนข์นาด..... สี/ขาวด า (ระบ)ุ)

   1.4 สือ่อ่ืนๆ
  - CD-ROM / DVD5
  - โปสเตอร์
  - แผ่นพับ
  - ปา้ยโฆษณาไวนลิ
  - อืน่ ๆ (ระบ)ุ...

...

หมายเหตุ   รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

8. ค่าใชจ้า่ยการโฆษณาและประชาสมัพันธ์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

8.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 รายละเอียดงบประมาณปี 2562

ค าชีแ้จง

(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
จัดสรร อัตราที่ตั้ง รวมเงิน เสนอปรับลด

งบประมาณ

คงเหลือ
จ่ายจริง จัดสรร

เบิกจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

จ านวน

(นาที/

คอลัมน์/...)

ต่อครั้ง

ครั้ง ชว่งเวลา



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                 -                                  -                                  -                                  -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -                               

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               

9. สรุปค่าใชจ้่ายในการจ้างทีป่รึกษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



งบประมาณการจา้งทีป่รึกษา ทัง้สิน้ -                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนนิงาน -                     บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนนุ -                     บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจ่ายอืน่ -                     บาท -                   บาท -                 บาท

หนว่ย : บาท

 รวมจ านวน

โครงการ
 รวมงบประมาณ  วิธีการวัดผลโครงการ

หมายเหต ุ  *ประเภทที่ปรึกษา ได้แก่
                      - ที่ปรึกษาในประเทศ ใหร้ะบวุ่าเปน็ บริษทัที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาอสิระ / มหาวิทยาลัยของรัฐ / อืน่ๆ (ใหร้ะบุ)
                      - ที่ปรึกษาต่างประเทศ

9. ค่าใชจ้่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9.1 แผนงานพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 ประเภททีป่รึกษา*  ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

รวมทัง้สิน้



งบประมาณการจา้งทีป่รึกษา ทัง้สิน้ -                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนนิงาน -                     บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนนุ -                     บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจ่ายอืน่ -                     บาท -                   บาท -                 บาท

หนว่ย : บาท

 รวมจ านวน

โครงการ
 รวมงบประมาณ  วิธีการวัดผลโครงการ

หมายเหต ุ  *ประเภทที่ปรึกษา ได้แก่
                      - ที่ปรึกษาในประเทศ ใหร้ะบวุ่าเปน็ บริษทัที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาอสิระ / มหาวิทยาลัยของรัฐ / อืน่ๆ (ใหร้ะบุ)
                      - ที่ปรึกษาต่างประเทศ

9. ค่าใชจ้่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9.2 แผนงานยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 ประเภททีป่รึกษา*  ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

รวมทัง้สิน้



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ ป. ตรี ป. โท ป. เอก

รวมทัง้สิน้

ยทุธศาสตร์...
แผนงานพ้ืนฐานดา้น…
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจา่ย...
1. ทีป่รกึษาไทย วตัถปุระสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บคุลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวจิัย/นักวเิคราะห์)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
(1.2) บคุลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพมิพดี์ด/เจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูล
(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน
        - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

จ านวน

ทีป่รกึษา

(คน)

9. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร

งบประมาณ ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
เบกิจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
กลุม่วชิาชีพ

ระดบัการศึกษา

(ใส่เครือ่งหมาย  ) ประสบการณ์

(ป)ี

ระยะเวลา

(เดอืน)
อัตราทีต่ัง้ รวมเงนิ เสนอปรบัลด

งบประมาณ

คงเหลือ



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ ป. ตรี ป. โท ป. เอก

จ านวน

ทีป่รกึษา

(คน)

9. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร

งบประมาณ ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
เบกิจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
กลุม่วชิาชีพ

ระดบัการศึกษา

(ใส่เครือ่งหมาย  ) ประสบการณ์

(ป)ี

ระยะเวลา

(เดอืน)
อัตราทีต่ัง้ รวมเงนิ เสนอปรบัลด

งบประมาณ

คงเหลือ

2. ทีป่รกึษาตา่งประเทศ วตัถปุระสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บคุลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวจิัย/นักวเิคราะห์)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
(1.2) บคุลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพมิพดี์ด/เจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูล
(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน
         - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

หมายเหตุ 1. รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ใหแ้สดงรายชือ่โครงการและรายชือ่ที่ปรึกษาที่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 และที่จะด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถ้ามี)

2. รายละเอยีดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช
 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ ป. ตรี ป. โท ป. เอก

รวมทัง้สิ้น

ยทุธศาสตร์...
แผนงานยทุธศาสตร์...
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจา่ย...
1. ทีป่รกึษาไทย วัตถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บุคลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จดัการ)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจยั/นักวิเคราะห์)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน
        - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

จ านวน

ทีป่รกึษา

(คน)

9. ค่าใชจ้า่ยในการจา้งทีป่รกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
9.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร

งบประมาณ
ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ค าชี้แจง

(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)
จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร

เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
กลุ่มวิชาชีพ

ระดบัการศึกษา

(ใส่เครื่องหมาย  )
ประสบการณ์

(ป)ี

ระยะเวลา

(เดอืน)
อัตราทีต่ัง้ รวมเงิน เสนอปรบัลด

งบประมาณ

คงเหลือ



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช
 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ ป. ตรี ป. โท ป. เอก

จ านวน

ทีป่รกึษา

(คน)

9. ค่าใชจ้า่ยในการจา้งทีป่รกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
9.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร

งบประมาณ
ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ค าชี้แจง

(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)
จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร

เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
กลุ่มวิชาชีพ

ระดบัการศึกษา

(ใส่เครื่องหมาย  )
ประสบการณ์

(ป)ี

ระยะเวลา

(เดอืน)
อัตราทีต่ัง้ รวมเงิน เสนอปรบัลด

งบประมาณ

คงเหลือ

2. ทีป่รกึษาตา่งประเทศ วัตถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บุคลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จดัการ)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจยั/นักวิเคราะห์)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน
         - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)

...

หมายเหตุ 1. รายการค่าจา้งที่ปรึกษา ให้แสดงรายชื่อโครงการและรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถ้ามี)

2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน

จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย

(คน)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น               -                 -                                  -                                  -                                  -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -                               

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               

10. สรุปค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราวและค่าใชจ้่ายในการเจรจาและประชมุนานาชาต ิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



-                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลือ -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอุดหนุน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจ่ายอืน่ -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

 ประเภทกลุม่เป้าหมาย  จ านวน (คน)

10. สรุปค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราวและค่าใชจ้่ายในการเจรจาและประชมุนานาชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10.1 แผนงานพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการต่างประเทศฯ ทัง้สิน้

 กลุม่เป้าหมาย  รวมจ านวน

โครงการ
 รวมงบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ  วิธีการวัดผลโครงการ

รวมทัง้สิน้



-                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลือ -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอุดหนุน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจ่ายอืน่ -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

 ประเภทกลุม่เป้าหมาย  จ านวน (คน)

10. สรุปค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราวและค่าใชจ้่ายในการเจรจาและประชมุนานาชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10.2 แผนงานยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการต่างประเทศฯ ทัง้สิน้

 กลุม่เป้าหมาย  รวมจ านวน

โครงการ
 รวมงบประมาณ  ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ  วิธีการวัดผลโครงการ

รวมทัง้สิน้



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ มี ไมม่ี ประเทศ
กลุ่มประเทศ

(ก/ข/ค/ง/จ)

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..

แผนงานพ้ืนฐานดา้น…

ผลผลิต/โครงการ ...

กิจกรรม ...

งบรายจ่าย ...

1. รายการ... วตัถุประสงค์

    - ค่าเบีย้เล้ียง (ระบตุ าแหนง่...) กลุ่มเปา้หมาย

    - ค่าทีพ่กั (ระบตุ าแหนง่...) ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    - ค่าพาหนะ 

           - ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ (ระบตุ าแหนง่...)

           - ค่าธรรมเนยีม

           - ค่าแทก็ซ่ี

           - อื่นๆ (ระบ)ุ...

    - ค่าเคร่ืองแต่งตัว (ระบตุ าแหนง่...)

    - อื่น ๆ … (โปรดระบรุายละเอียด)

...

                       

หมายเหตุ *1. ประเภทการประชุม ใหร้ะบปุระเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธรุกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบญัชี เปน็ต้น

2. พนัธกรณีข้อตกลง ใหร้ะบวุา่เปน็กรณีทีม่ีพนัธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหวา่งประเทศ หรือกรณีทีไ่ม่มีพนัธกรณีข้อตกลง โดยใส่เคร่ืองหมาย ในช่องมี หรือ ไม่มี

3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ใหร้ะบชุื่อประเทศ และกลุ่มประเทศวา่เปน็ประเภท ก  ประเภท ข  ประเภท ค  ประเภท ง  หรือประเภท จ  ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553

4. รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
10.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562

ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จัดสรร จ่ายจริง

ประเทศ / กลุ่มประเทศ

(ระบ)ุ(ใส่เครือ่งหมาย )
จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
ครัง้/รุน่

จ านวน

คน

จ านวน

วัน
อัตราที่ตัง้ รวมเงิน เสนอปรับลด

งบประมาณ

คงเหลือ

*ประเภทการประชมุ

(โปรดระบ)ุ

พันธกรณีขอ้ตกลง



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 หนว่ย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ มี ไมม่ี ประเทศ
กลุ่มประเทศ

(ก/ข/ค/ง/จ)

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..

แผนงานยุทธศาสตร์...

ผลผลิต/โครงการ ...

กิจกรรม ...

งบรายจ่าย ...

1. รายการ... วตัถุประสงค์

    - ค่าเบีย้เล้ียง (ระบตุ าแหนง่...) กลุ่มเปา้หมาย

    - ค่าทีพ่กั (ระบตุ าแหนง่...) ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    - ค่าพาหนะ 

           - ค่าโดยสารเคร่ืองบนิ (ระบตุ าแหนง่...)

           - ค่าธรรมเนยีม

           - ค่าแทก็ซ่ี

           - อื่นๆ (ระบ)ุ...

    - ค่าเคร่ืองแต่งตัว (ระบตุ าแหนง่...)

    - อื่น ๆ … (โปรดระบรุายละเอียด)

...

                       

หมายเหตุ *1. ประเภทการประชุม ใหร้ะบปุระเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธรุกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบญัชี เปน็ต้น

2. พนัธกรณีข้อตกลง ใหร้ะบวุา่เปน็กรณีทีม่ีพนัธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหวา่งประเทศ หรือกรณีทีไ่ม่มีพนัธกรณีข้อตกลง โดยใส่เคร่ืองหมาย ในช่องมี หรือ ไม่มี

3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ใหร้ะบชุื่อประเทศ และกลุ่มประเทศวา่เปน็ประเภท ก  ประเภท ข  ประเภท ค  ประเภท ง  หรือประเภท จ  ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553

4. รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
10.2 แผนงานยุทธศาสตร์

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562

ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
จัดสรร จ่ายจริง

ประเทศ / กลุ่มประเทศ

(ระบ)ุ(ใส่เครือ่งหมาย )
จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
ครัง้/รุน่

จ านวน

คน

จ านวน

วัน
อัตราที่ตัง้ รวมเงิน เสนอปรับลด

งบประมาณ

คงเหลือ

*ประเภทการประชมุ

(โปรดระบ)ุ

พันธกรณีขอ้ตกลง



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                 -                                  -                                  -                                  -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -                               

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               

11. สรุปค่าใชจ้่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



-                  บาท  เสนอปรับลด -                 บาท คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจ่ายอื่น -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วิธีการวัดผลโครงการ

หมายเหต ุ  *ประเภทงานวิจัย ได้แก ่งานวิจัยพืน้ฐาน (Basic Research) และงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

11. สรปุค่าใชจ้่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

 งบประมาณโครงการวิจยัและนวัตกรรม ทัง้สิ้น

ประเภทงานวิจยั* ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

รวมทัง้สิ้น



-                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนนิงาน -                     บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนนุ -                     บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจ่ายอืน่ -                     บาท -                   บาท -                 บาท

หนว่ย : บาท

รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วิธีการวัดผลโครงการ

หมายเหต ุ  *ประเภทงานวิจัย ได้แก ่งานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

11. สรุปค่าใชจ้่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.2 แผนงานยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 งบประมาณโครงการวิจยัและนวัตกรรม ทัง้สิน้

ประเภทงานวิจยั* ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

รวมทัง้สิน้



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..

แผนงานพ้ืนฐานดา้น…

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจ่าย...

1. รายการ (ชือ่โครงการ...) วตัถุประสงค์

    1.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด) ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    1.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

    1.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

...

2. รายการ (ชือ่โครงการ...) วตัถุประสงค์

    2.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด) ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    2.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

    2.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

...

3. รายการ (ชือ่โครงการ...) วตัถุประสงค์

    3.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด) ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    3.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

    3.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

...

หมายเหตุ  รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)จัดสรร อัตราที่ตัง้ รวมเงิน เสนอปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ
จ่ายจริง จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

จ านวน

ครัง้

จ านวน

คน
ระยะเวลา



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..

แผนงานยุทธศาสตร์...

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจ่าย...

1. รายการ (ชือ่โครงการ...) วตัถุประสงค์

    1.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด) ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    1.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

    1.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

...

2. รายการ (ชือ่โครงการ...) วตัถุประสงค์

    2.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด) ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    2.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

    2.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

...

3. รายการ (ชือ่โครงการ...) วตัถุประสงค์

    3.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด) ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

    3.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

    3.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

...

หมายเหตุ  รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

11. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.2 แผนงานยุทธศาสตร์

เอกสาร

งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)

ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)จัดสรร อัตราที่ตัง้ รวมเงิน เสนอปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ
จ่ายจริง จัดสรร

เบกิจ่าย

(ณ 30 ม.ิย. 61)

จ านวน

ครัง้

จ านวน

คน
ระยะเวลา



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                                -                                  -                                  -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -                               -                               

2. แผนงานยุทธศาสตร์

12. สรุปค่าใชจ้่ายค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
  เบิกจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)

 จ านวนอัตรา

(1)

 อัตราค่าจ้าง

(2)

 รวม

(3) = (1) x (2)
 เสนอปรับลด  งบประมาณคงหลือ

(1) รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่

(2) รักษาความปลอดภัย 8,085,700         8,085,700         8,085,700         8,085,700         -                    

(3) ดูแลสวน

(4) ก าจดัปลวก

(5) บ ารุงรักษาลิฟท์

(6) พนักงานขับรถ

(7) อื่น ๆ (ระบ)ุ.........................................

รวมทั้งสิ้น 8,085,700        8,085,700        8,085,700        8,085,700        -                 -                 -             -                   

หมายเหตุ  กรณีที่ก าหนดหน่วยนับที่ไม่ใช่จ านวนอัตราที่ระบุในตาราง ให้แสดงรายละเอียดที่มาของการค านวณค่าใช้จา่ย (ตัวคูณ) ประกอบการชี้แจง 

12. สรุปค่าจา้งเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12.1 แผนงานพ้ืนฐาน

ประเภท
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

 รายละเอียดและค าชี้แจง



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
  เบิกจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)

 จ านวนอัตรา

(1)

 อัตราค่าจ้าง

(2)

 รวม

(3) = (1) x (2)
 เสนอปรับลด  งบประมาณคงหลือ

(1) รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ให้ระบุจ านวนพื้นที่

(2) รักษาความปลอดภัย จ านวนอาคาร  จ านวนชั้น

(3) ดูแลสวน ในการจา้งเหมาบริการ

(4) ก าจดัปลวก

(5) บ ารุงรักษาลิฟท์

(6) พนักงานขับรถ

(7) อื่น ๆ (ระบ)ุ.........................................

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ  กรณีที่ก าหนดหน่วยนับที่ไม่ใช่จ านวนอัตราที่ระบุในตาราง ให้แสดงรายละเอียดที่มาของการค านวณค่าใช้จา่ย (ตัวคูณ) ประกอบการชี้แจง 

12. สรุปค่าจา้งเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12.2 แผนงานยทุธศาสตร์

ประเภท
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

 รายละเอียดและค าชี้แจง



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                                -                                  -                                  -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -                               

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               

13. สรุปค่าเชา่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
  เบิกจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)

 ปริมาณ

(1)

 อัตราค่าเช่า

(2)

 รวม

(3) = (1) x (2)
 เสนอปรับลด  งบประมาณคงหลือ

(1) ค่าเช่าบ้าน (คน) 

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 

     2.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน (พื้นที่ / แห่ง)

     2.2 ค่าเช่ายานพาหนะ (คัน)

     2.3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (แผ่น / เคร่ือง/ เดือน)

     2.4 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น (ระบ.ุ.......................)

(3) รายการ............................(หน่วยนับ)

     ....

รวมทั้งสิ้น

13. สรุปค่าเชา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13.1 แผนงานพ้ืนฐาน

ประเภท
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดและค าชี้แจง



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
  เบิกจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)

 ปริมาณ

(1)

 อัตราค่าเช่า

(2)

 รวม

(3) = (1) x (2)
 เสนอปรับลด  งบประมาณคงหลือ

(1) ค่าเช่าบ้าน (คน) 

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 

     2.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน (พื้นที่ / แห่ง)

     2.2 ค่าเช่ายานพาหนะ (คัน)

     2.3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (แผ่น / เคร่ือง/ เดือน)

     2.4 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น (ระบ.ุ.......................)

(3) รายการ............................(หน่วยนับ)

     ....

รวมทั้งสิ้น

13. สรุปค่าเชา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13.2 แผนงานยทุธศาสตร์

ประเภท
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562

รายละเอียดและค าชี้แจง



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                                -                                  -                                  -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -                               

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               

14. สรุปขอ้มูลการจัดหารถยนตข์องส่วนราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

ประเภทรถ
จ านวน ซีซี.

หรอื จ านวนกิโลวัตต์

* ระยะเวลาเชา่

ปีงบประมาณ 25...  -  25...

( .... เดือน )

จ านวนรถทีเ่ชา่ (คัน) ค่าเชา่ต่อเดือน (บาท) งบประมาณปี 2562 (บาท) สัญญาการเชา่รถ

1.  ค่าเชา่รถยนต์ทีผู่กพันงบประมาณไว้เดิม
    1.1  รถยนต์นั่งส่วนบคุคล บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
           (1)  รถยนต์นั่งส่วนกลาง เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
           (2)  รถประจ าต าแหน่ง บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธิบดี
                     -  ระดับรองอธิบดี

รวม -                                    -                                         
     1.2  รถบรรทุก บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........

เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
รวม -                                    -                                         

     1.3  รถโดยสาร บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........

รวม -                                    -                                         
     1.4  รถจกัรยานยนต์ บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........

เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
รวม -                                    -                                         

     1.5  อื่น ๆ (ระบ.ุ............................) บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........

รวมค่าเช่าที่ผูกพันไว้เดิม (ข้อ 1.1 - 1.5) -                                    -                                         
2.  ค่าเชา่รถยนต์ตั้งใหม่
    2.1  รถยนต์นั่งส่วนบคุคล
           (1)  รถยนต์นั่งส่วนกลาง
           (2)  รถประจ าต าแหน่ง
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธิบดี
                     -  ระดับรองอธิบดี

รวม -                                    -                                         
     2.2  รถบรรทุก

รวม -                                    -                                         
     2.3  รถโดยสาร

รวม -                                    -                                         
     2.4  รถจกัรยานยนต์

รวม -                                    -                                         
     2.5  อื่น ๆ (ระบ.ุ............................)

รวมค่าเช่าที่ต้ังใหม่ (ข้อ 2.1 - 2.5) -                                    -                                         

รวมทัง้สิ้น (ขอ้ 1 + ขอ้ 2) -                                  -                                      

หมายเหตุ :  * ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เช่น ระยะเวลาเช่า ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (60 เดือน)

14. สรปุข้อมูลการจัดหารถยนต์ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

14.1 แผนงานพ้ืนฐาน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

ประเภทรถ
จ านวน ซีซี.

หรอื จ านวนกิโลวัตต์

* ระยะเวลาเชา่

ปีงบประมาณ 25...  -  25...

( .... เดือน )

จ านวนรถทีเ่ชา่ (คัน) ค่าเชา่ต่อเดือน (บาท) งบประมาณปี 2562 (บาท) สัญญาการเชา่รถ

1.  ค่าเชา่รถยนต์ทีผู่กพันงบประมาณไว้เดิม
    1.1  รถยนต์นั่งส่วนบคุคล บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
           (1)  รถยนต์นั่งส่วนกลาง เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
           (2)  รถประจ าต าแหน่ง บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธิบดี
                     -  ระดับรองอธิบดี

รวม -                                    -                                         
     1.2  รถบรรทุก บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........

เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
รวม -                                    -                                         

     1.3  รถโดยสาร บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........

รวม -                                    -                                         
     1.4  รถจกัรยานยนต์ บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........

เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
รวม -                                    -                                         

     1.5  อื่น ๆ (ระบ.ุ............................) บริษัท(ผู้รับจา้ง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........

รวมค่าเช่าที่ผูกพันไว้เดิม (ข้อ 1.1 - 1.5) -                                    -                                         
2.  ค่าเชา่รถยนต์ตั้งใหม่
    2.1  รถยนต์นั่งส่วนบคุคล
           (1)  รถยนต์นั่งส่วนกลาง
           (2)  รถประจ าต าแหน่ง
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธิบดี
                     -  ระดับรองอธิบดี

รวม -                                    -                                         
     2.2  รถบรรทุก

รวม -                                    -                                         
     2.3  รถโดยสาร

รวม -                                    -                                         
     2.4  รถจกัรยานยนต์

รวม -                                    -                                         
     2.5  อื่น ๆ (ระบ.ุ............................)

รวมค่าเช่าที่ต้ังใหม่ (ข้อ 2.1 - 2.5) -                                    -                                         

รวมทัง้สิ้น (ขอ้ 1 + ขอ้ 2) -                                  -                                      

หมายเหตุ :  * ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เช่น ระยะเวลาเช่า ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (60 เดือน)

14. สรปุข้อมูลการจัดหารถยนต์ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

14.2 แผนงานยุทธศาสตร์



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                    42,686,400                                -                      42,686,400

1. แผนงานพ้ืนฐาน 42,686,400                     -                               42,686,400                     

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               

15. สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 61)
งบประมาณ เสนอปรบัลด

งบประมาณ

คงหลือ

1 ค่าไฟฟ้า 19,915,000    35,531,316    19,915,000    39,766,097    19,915,000    38,648,594    19,915,000    38,648,594    19,915,000    23,123,165        19,915,000    19,915,000    

2 ค่าน้ าประปา 1,699,600      1,345,458      1,699,600      1,649,688      1,699,600      1,581,928      1,699,600      1,581,928      1,699,600      1,017,204          1,699,600      1,699,600      

3 ค่าโทรศัพท์ 5,665,600      5,665,600      5,665,600      2,396,832      5,665,600      2,285,950      5,665,600      2,285,950      5,665,600      1,200,703          5,665,600      5,665,600      

4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 15,406,200    18,418,646    15,406,200    15,406,200    15,406,200    15,406,200    15,406,200    15,406,200    15,406,200    15,406,200        15,406,200    15,406,200    

5 อืน่ ๆ (ระบ)ุ......................................... -              

42,686,400    60,961,019    42,686,400    59,218,817    42,686,400    57,922,672    42,686,400    57,922,672    42,686,400    40,747,273        42,686,400    -              42,686,400    

รายละเอียดและค าชี้แจง

   จ านวนส่ิงกอ่สร้างภายในอาคารของ

มหาวทิยาลัยเพิ่มขึ้น จึงส่งผลต่อค่าใช้จ่าย

สาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า

 ซ่ึงมหาวทิยาลัยต้องใช้เงินรายได้ของ

มหาวทิยาลัยมาสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่

งบประมาณไม่เพียงพอ

รวมทั้งสิ้น

15. ค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15.1 แผนงานพ้ืนฐาน

รายการ
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
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กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย. 10)
งบประมาณ เสนอปรบัลด

งบประมาณ

คงหลือ

1 ค่าไฟฟ้า 0

2 ค่าน้ าประปา 0

3 ค่าโทรศัพท์ 0

4 ค่าไปรษณีย์ 0

5 อืน่ ๆ (ระบ)ุ......................................... 0

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -              -              

ให้ระบุเหตุผล

(1) กรณีที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

(2) กรณีที่การใช้จ่ายจริงต่ ากวา่

     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รวมทั้งสิ้น

15. ค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15.2 แผนงานยุทธศาสตร์

รายการ
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดและค าชี้แจง



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทั้งสิ้น                     9,377,200                                -                       9,377,200

1. แผนงานพ้ืนฐาน 9,377,200                       -                                9,377,200                       

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                                

หมายเหตุ    * เปน็งบด าเนินงานที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจา้งที่ปรึกษา
                 4) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  5) การวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 6) ค่าจา้งเหมาบริการ  7) ค่าเช่า
                 และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น

16. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบด าเนินงาน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น 12,030,600      12,030,600      11,291,500      11,291,500     9,377,200        -            9,377,200       

งบด าเนินงาน 12,030,600       12,030,600       11,291,500       11,291,500      9,377,200         -             9,377,200        

 10 (1) 629 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ            420,000            420,000            420,000           420,000                    -                     -   สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

 10 (1) 629 2. ค่าจัดหาวัสดุเพื่อการศึกษา/ส่ิงพิมพ์         6,610,600         6,610,600         5,334,500         5,334,500          5,334,500         5,334,500 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ
ทางไกลของมหาวิทยลัย ซ่ึงส่งผลให้

นักศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องมากขึ้น

 10 (1) 629 3. ค่าวัสดุส านักงาน         5,000,000         5,000,000         5,537,000         5,537,000          4,042,700         4,042,700 สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

 . 

16. รายละเอียดงบประมาณรายการงบด าเนินงาน ( ที่เหลอืจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

16.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 รายละเอียดงบประมาณปี 2562 ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

เบกิจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 61)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ    *1. เป็นงบด าเนินงานที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจ้างที่ปรึกษา  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                      5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า  และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น
                  2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น

งบด าเนินงาน

1. โครงการ/รายการ...
...

2. โครงการ/รายการ...
...

16. รายละเอียดงบประมาณรายการงบด าเนินงาน ( ทีเ่หลือจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

16.2 แผนงานยุทธศาสตร์

เอกสาร

งบประมาณ
งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 รายละเอียดงบประมาณปี 2562 ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
เบกิจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 61)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ    *1. เป็นงบด าเนินงานที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจ้างที่ปรึกษา  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                      5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า  และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น
                  2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทั้งสิ้น                        337,700                                -                          337,700

1. แผนงานพ้ืนฐาน 337,700                         -                                337,700                         

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                                

หมายเหตุ    * เปน็งบเงินอุดหนุนที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจา้งที่ปรึกษา
                 4) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  5) การวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 6) ค่าจา้งเหมาบริการ  7) ค่าเช่า
                 และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น

17. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช หนว่ย : บาท

จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร

เลม่ที่ หน้าที่ รวมทัง้สิน้ 1,837,700     1,837,700     337,700        219,400         337,700          -             337,700        

งบเงนิอุดหนุน 1,837,700       1,837,700       337,700         219,400           337,700           -              337,700          

       1,500,000        1,500,000                  -   

 10(1) 630 2. เงินอดุหนนุค่าบ ารุงสมาชกิสมาคม          337,700          337,700          337,700            219,400            337,700           337,700

1. เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุการ
วจิยัในระดับบณัฑิตศึกษา

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุการศึกษาวจิยั
ของนกัศึกษารับบณัฑิตศึกษาในหลักสูตร
ต่างๆ

เปน็ค่าบ ารุงสมาชกิสมาคม จ านวน 14 
สมาคม ทีม่หาวทิยาลัยเปน็สมาชกิ เพือ่
เชือ่มโยงการบริหารและการจดัการที่
เกีย่วขอ้งในการด าเนนิงานร่วมกบั
มหาวทิยาลัย

17. รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ทีเ่หลือจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจา่ย/โครงการ/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562 ค าชีแ้จง 
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)
เบกิจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)
งบประมาณ

หมายเหต ุ   1. * เปน็งบเงินอดุหนนุทีเ่หลือจากรายการ  1) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใชจ้า่ยในการประชาสัมพนัธ ์ 3) ค่าจา้งทีป่รึกษา  4) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                       5) การวจิยัและถา่ยทอดเทคโนโลย ี 6) ค่าจา้งเหมาบริการ  7) ค่าเชา่  และวงเงินทีเ่ขา้พจิารณาในอนกุรรมาธกิารฯ อืน่
                 2. รายละเอยีดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

เสนอปรบัลด งบประมาณ
คงเหลอื



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช หนว่ย : บาท

จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร

เลม่ที่ หน้าที่ รวมทัง้สิน้

งบเงนิอุดหนุน

1. โครงการ/รายการ...
...
2. โครงการ/รายการ...
...

17. รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ทีเ่หลือจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจา่ย/โครงการ/รายการ
งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562 ค าชีแ้จง 

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)

เบกิจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)
งบประมาณ เสนอปรบัลด งบประมาณ

คงเหลอื

หมายเหต ุ   1. * เปน็งบเงินอดุหนนุทีเ่หลือจากรายการ  1) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใชจ้า่ยในการประชาสัมพนัธ ์ 3) ค่าจา้งทีป่รึกษา  4) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                       5) การวจิยัและถา่ยทอดเทคโนโลย ี 6) ค่าจา้งเหมาบริการ  7) ค่าเชา่  และวงเงินทีเ่ขา้พจิารณาในอนกุรรมาธกิารฯ อืน่
                 2. รายละเอยีดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้



กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                    12,408,000                                -                      12,408,000

1. แผนงานพ้ืนฐาน 12,408,000                     -                               12,408,000                     

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               

หมายเหต ุ   * เปน็งบรายจา่ยอื่นทีเ่หลือจากรายการ  1) ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจา้งทีป่รึกษา
                 4) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  5) การวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจา้งเหมาบริการ  7) ค่าเช่า
                 และวงเงินทีเ่ข้าพิจารณาในอนกุรรมาธิการฯ อื่น

18. สรปุรายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจา่ยอ่ืน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามแผนงาน



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น 42,972,300    36,110,782    33,631,300    11,765,300     12,408,000      -              12,408,000     

งบรายจ่ายอ่ืน 42,972,300     36,110,782     33,631,300     11,765,300      12,408,000       -              12,408,000     

 10(1) 632 1. ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคม      30,720,300      25,117,226      27,631,300         8,695,300        10,908,000      10,908,000 เพื่อด าเนินงาตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย

และส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม 

เพื่อเผยแพร่ความรู้และเชื่อมโยงผลการวิจัย

ไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น

โดยรวม จ านวน 50 โครงการ

 10(1) 632 2. ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการ

วิชาการแก่สังคม

      4,000,000       4,227,039       4,000,000         1,457,600            500,000          500,000 เพื่อด าเนินงาตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย

และส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม 

เพื่อเผยแพร่ความรู้และเชื่อมโยงผลการวิจัย

ไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น

โดยรวม จ านวน 300 รายการ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภมูิคุ้มกันและ

ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา

      4,252,000       3,480,056 เพื่อด าเนินงาตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย

และส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม 

เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างประโยชน์ต่อ

สังคมและท้องถิ่นโดยรวม

18. รายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอ่ืน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร

งบประมาณ
งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562 ค าชี้แจง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
เบกิจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

18. รายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอ่ืน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร

งบประมาณ
งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562 ค าชี้แจง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
เบกิจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ
 10(1) 634 4. ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม       4,000,000       3,286,461       2,000,000         1,612,400          1,000,000        1,000,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศิลปะและ

วัฒนธรรม จ านวน 10 โครงการ ซ่ึงส่งผล

ให้ชุมชนและสังคมได้เกิดความตระหนักใน

การอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมของชาติ

หมายเหต ุ   1. * เป็นงบรายจ่ายอื่นที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์  3) ค่าจ้างที่ปรึกษา  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                       5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า  และวงเงินที่เข้าพจิารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น
                 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น

งบรายจ่ายอ่ืน

1. โครงการ/รายการ...
...
2. โครงการ/รายการ...
...

18. รายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอ่ืน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )*  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18.2 แผนงานยุทธศาสตร์

เอกสาร

งบประมาณ
งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

งบประมาณป ี2560 งบประมาณป ี2561 รายละเอียดงบประมาณป ี2562 ค าชี้แจง 

(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
เบกิจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย. 61)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหต ุ   1. * เป็นงบรายจ่ายอื่นที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์  3) ค่าจ้างที่ปรึกษา  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                       5) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  6) ค่าจ้างเหมาบริการ  7) ค่าเช่า  และวงเงินที่เข้าพจิารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น
                 2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้


