คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใหความสำคัญตอการจัดการศึกษาใหสามารถตอบสนองตอความตองการและ
เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ประชาชน การบริ หารราชการอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามพั น ธกิ จ ใช
ทรัพยากรใหคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ปงบประมาณ 2563 เปนการจัดทำ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตที่สะทอนใหเห็นถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการใชทรัพยากรดำเนินกิจกรรมหลักของแตละ
ผลผลิต จากงบประมาณคาใชจายจริงของปงบประมาณพ.ศ.2563 ซึ่งเปนขอมูลที่สำคัญไวใหผูบริหาร นำไปใชใน
การตัดสินใจบริหารการดำเนินงาน การวางแผนกำกับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณของหนวยงาน และ
เป น ข อมู ล ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพของการดำเนิ น งานของงบประมาณป พ.ศ.2564 เพื่ อนำไปสู
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา มีเหตุผล
โปรงใส มีประสิทธิภาพ

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทสรุปสำหรับผูบ ริหาร
บทที่ 1 บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญของการจัดทำตนทุนผลผลิต
วัตถุประสงคในการจัดทำตนทุนผลผลิต
ประโยชนทไี่ ดรับจากการจัดทำตนทุนผลผลิต
ขอบเขตของการจัดทำตนทุนผลผลิต
ขอกำหนดของการจัดทำตนทุนผลผลิต
นิยามศัพทที่เกี่ยวของในการคำนวณตนทุนผลผลิต
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บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ
นโยบายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุมสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
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บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
วิธีดำเนินการและขั้นตอนการจัดทำตนทุนผลผลิต
ประชากรที่ใชในการจัดทำตนทุนผลผลิต
เครื่องมือที่ใชในการจัดทำตนทุนผลผลิต
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหการจัดทำตนทุนผลผลิต
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการคำนวณหาตนทุนของศูนยตนทุนหลักและศูนยตน ทุนสนับสนุน
ตอนที่ 2 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามกลุมสาขาวิชาเกณฑ สมศ.
ตอนที่ 3 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามผลผลิตและแหลงงบประมาณ
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14
50
57

ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6

ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานตอกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร.
ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามสาขาวิชาของคณะ
ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยจุดคุมทุน และผลวิเคราะหสัดสวนคาใชจา ย
เพือ่ การพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน
รายหลักสูตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผล
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิเคราะหไปใช
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19

กำหนดศูนยตน ทุนหลัก และศูนยตนทุนสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ.2563
กำหนดผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามกลุมสาขาวิชา
รวมศูนยตนทุน เชื่อมโยงสูกิจกรรม และผลผลิต ของเงินงบประมาณ (งบแผนดิน)
รวมศูนยตนทุน เชื่อมโยงสูกิจกรรม และผลผลิต ของเงินนอกงบประมาณ
คาใชจายจากเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามศูนย
ตนทุนหลัก ศูนยตนทุนสนับสนุน และประเภทคาใชจา ย
คาใชจายจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามศูนย
ตนทุนหลัก ศูนยตนทุนสนับสนุน และประเภทคาใชจา ย
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานอธิการบดี
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนยวิทยาศาสตร
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนยภาษา
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 หนวยตรวจสอบภายใน
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานประสานงานบัณฑิต
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานอธิการบดี
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 20
ตารางที่ 21
ตารางที่ 22
ตารางที่ 23
ตารางที่ 24
ตารางที่ 25
ตารางที่ 26
ตารางที่ 27
ตารางที่ 28
ตารางที่ 29
ตารางที่ 30
ตารางที่ 31
ตารางที่ 32
ตารางที่ 33
ตารางที่ 34
ตารางที่ 35
ตารางที่ 36
ตารางที่ 37

การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนยวิทยาศาสตร
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนยภาษา
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 หนวยตรวจสอบภายใน
การปนสวนกิจกรรมสนับสนุนเขากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานประสานงานบัณฑิต
คาใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตาม
คาใชจายและศูนยตนทุน
คาใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตาม
คาใชจายและศูนยตนทุน
คาใชจายเงินนอกงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตาม
คาใชจายและศูนยตนทุน
คาใชจายเงินนอกงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตาม
คาใชจายและศูนยตนทุน
สรุปงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนยตนทุนหลัก
หลังรับปนสวน
สรุปงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนยตนทุนหลัก
หลังรับปนสวนจากศูนยตน ทุนสนับสนุน
สรุปงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนยตนทุนหลัก
หลังรับปนสวนจากศูนยตน ทุนสนับสนุน จำแนกตามแหลงของเงิน
แสดงการปนสวนตนทุนเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนยตนทุน
หลักเขาสูกิจกรรมหลัก
แสดงการปนสวนตนทุนเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เขาสูผลผลิตหลัก
แสดงการปนสวนตนทุนเงินนอกงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ของศูนยตนทุนหลัก
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ตารางที่ 38
ตารางที่ 39
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แสดงการปนสวนตนทุนเงินนอกงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
เขาสูผลผลิตหลัก
แสดงตนทุน เงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ของผลผลิตหลัก
แสดงตนทุนเงินนอกงบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ของผลผลิตหลัก
แสดงการปนสวนตนทุนเงินงบประมาณ ป 2563 (ไมรวมคาเสื่อมราคา)
ของศูนยตนทุนหลักเขาสูกิจกรรมหลัก
แสดงการปนสวนตนทุนเงินนอกงบประมาณ ป 2563 (ไมรวมคาเสื่อมราคา)
ของศูนยตนทุนหลักเขาสูกิจกรรมหลัก
แสดงการปนสวนตนทุนคาเสือ่ มราคา ป 2563 เงินงบประมาณ ของศูนย
ตนทุนหลักเขาสูกิจกรรมหลัก
แสดงการปนสวนตนทุนคาเสือ่ มราคา ป 2563 เงินนอกงบประมาณ ของศูนยตน ทุนหลัก
เขาสูกิจกรรมหลัก
ตนทุนกิจกรรมหลัก จำแนกตามแหลงของเงิน
ตารางสรุปตนทุนผลผลิตตอนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตาม
กลุมสาขาวิชาเกณฑ สมศ.
ตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาจริงประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563
ของการผลิตบัณฑิต จำแนกตามกลุมสาขาวิชา
สรุปผลการคำนวณตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาจริง ปงบประมาณ 2563
จำแนกตามกลุมสาขาวิชา และคณะ
ตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปงบประมาณรายจาย
พ.ศ.2563 ของการผลิตบัณฑิต จำแนกตามกลุมสาขาวิชา
สรุปผลการคำนวณตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปงบประมาณ
2563 จำแนกตามกลุมสาขาวิชา และคณะ
แสดงตนทุนผลผลิตหลักตอหนวย ประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563
จำแนกตามผลผลิต
ตนทุนผลผลิตประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563 จำแนกตามผลผลิตหลัก
และประเภทงบประมาณ
แสดงตนทุนผลผลิตหลักตอหนวย ประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563
จำแนกตามกิจกรรม
ตนทุนผลผลิตประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563 จำแนกตามกิจกรรมหลัก
และประเภทงบประมาณ
รายงานรายไดแยกประมาณตามแหลงของเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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รายงานตนทุนตามประเภทคาใชจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายงานตนทุนกิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายงานตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายงานเปรียบเทียบรายไดแยกประเภทตามแหลงของเงิน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2562 และพ.ศ. 2563
รายงานเปรียบเทียบตนทุนตามประเภทคาใชจา ย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
และพ.ศ. 2563
รายงานเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และพ.ศ. 2563
รายงานเปรียบเทียบตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และพ.ศ. 2563
ตนทุนตอหนวยของคณะภาพรวม จำแนกตามตนทุนเฉพาะงบดำเนินการ, ตนทุน
เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุนและตนทุนรวมทุกประเภทรายจาย
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคอังกฤษ)
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ป.โท
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการทองเทีย่ วและการโรงแรม
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

64
65
66
67
68
69
72
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ ป.โท
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมี (ค.บ.)
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศฯ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยจุดคุมทุน และผลวิเคราหสัดสวนคาใชจา ยเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนรายหลักสูตร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1

แผนภาพการคำนวณตนทุนของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

7

บทสรุปสำหรับผูบริหาร
การจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลางประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพื่อวิเคราะหและจัดทำขอมูลตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานกรมบัญชีกลาง, สำนักงบประมาณ
และสำนั กงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) เพื่ อศึ กษาต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำแนกตามผลผลิต และจำแนกตามกลุมสาขาวิชาตามเกณฑการแบงกลุมสาขาวิชาของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนขอมูลทางดานการเงินที่สำคัญสำหรับผูบริหาร
ในการนำไปใชในการตัดสินใจบริหารการดำเนินงาน การวางแผน กำกับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน และการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานงบประมาณป พ.ศ.2563 และเปนขอมูล
ชวยสนับสนุนการจัดทำคาใชจายในองคกร การบริหารจัดการทรัพยากรของ มหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด
จากการจัดทำตนทุนผลผลิต ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี สรุปผลไดดังนี้
1. ตนทุนตอหนวยผลผลิต จำแนกตามผลผลิตหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น
489.0184 ลานบาท และมีเงินนอกงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 106.8158 ลานบาท รวมงบประมาณสำหรับ
การดำเนินพันธกิจ เทากับ 595.8342 ลานบาท
คาใชจายทั้งสิ้นในการดำเนินงานตามพันธกิจ รวม 562.5065 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.41 เปนเงิน
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 จำนวน 457.9246 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.41 และเงินนอกงบประมาณ
104.5818 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.59 แตละผลผลิตหลักมีคาใชจายผลผลิตตอหนวยดังนี้
1. ผลผลิตผูส ำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
393,406.81 บาท
2. ผลผลิตผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
179,863.51 บาท
3. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1,756,478.64 บาท
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2,605,135.03 บาท
5. โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
6,180,578.40 บาท
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
115,404.25 บาท
2. ตนทุนตอหนวยผลผลิต จำแนกตามกิจกรรม
ตนทุนผลผลิตตอหนวย จำแนกตามกิจกรรมหลัก มีผลดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
83,688.36 บาท
2. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
38,251.25 บาท
3. สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1,756,478.64 บาท
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2,605,135.03 บาท
5. ดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 6,180,578.40 บาท
6. การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33,046.91 บาท
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3. ตนทุนตอหนวยผลผลิตการผลิตบัณฑิต จำแนกตามกลุมสาขาวิชาตามเกณฑสมศ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการจัดการเรียนการสอน 5 กลุมสาขาวิชา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง มีผลดังนี้
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
40,990.70 บาท
2. กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี ทองเทีย่ ว เศรษฐศาสตร
42,797.65 บาท
3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
47,966.76 บาท
4. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
41,018.30 บาท
5. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร
25,306.76 บาท
ตนทุนตอหนวยผลผลิต/จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) มีผลดังนี้
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
2. กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
4. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
5. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร
4. ตนทุนตอหนวยผลผลิตการผลิตบัณฑิต จำแนกตามคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการจัดการเรียนการสอน 6 คณะ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง มีผลดังนี้
1. คณะครุศาสตร
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
3. คณะวิทยาการจัดการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ

75,428.29 บาท
85,788.47 บาท
74,939.64 บาท
44,044.82 บาท
26,768.83 บาท

39,706.00 บาท
48,143.00 บาท
124,915.00 บาท
20,424.00 บาท
23,084.00 บาท
72,350.00 บาท
15,829.00 บาท
21,240.00 บาท
67,038.00 บาท
40,033.00 บาท
57,076.00 บาท
126,932.00 บาท
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5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
26,315.00 บาท
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
60,440.00 บาท
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
108,130.00 บาท
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
29,062.00 บาท
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
43,137.00 บาท
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
92,534.00 บาท
5. ตนทุนตอหนวยจุดคุมทุน และผลวิเคราะหสัดสวนคาใชจายเพื่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร
และการจัดการเรียนการสอนรายหลักสูตร
ตนทุนตอหนวยจุดคุมทุนจำแนกตามคณะ 6 คณะ มีผลดังนี้
1. คณะครุศาสตร
มีสาขาวิชาทัง้ สิน้ 4 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุม ทุน 4 สาขาวิชา / ไมคุมทุน - สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคมุ ทุน 3 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 3 สาขาวิชา
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีสาขาวิชาทัง้ สิน้ 12 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุมทุน 6 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 6 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน 6 สาขาวิชา / ไมคมุ ทุน 6 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคมุ ทุน 11 สาขาวิชา
3. คณะวิทยาการจัดการ
มีสาขาวิชาทัง้ สิ้น 10 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุมทุน 3 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 7 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน 3 สาขาวิชา / ไมคมุ ทุน 7 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 10 สาขาวิชา
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีสาขาวิชาทัง้ สิน้ 9 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 8 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 9 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 9 สาขาวิชา
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีสาขาวิชาทัง้ สิ้น 8 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุมทุน 3 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 5 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 8 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 8 สาขาวิชา
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีสาขาวิชาทัง้ สิ้น 4 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 3 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 4 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 4 สาขาวิชา

บทที่ 1
บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญของการจัดทำตนทุนผลผลิต
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มุงเนนใหสวนราชการ
กำหนดเปาหมายการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐ การบริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภ าพเกิดความคุมค า มีแผนปฏิ บัติ ราชการที่ กอให เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจชัดเจน บริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนและผูใชบริการไดอยางแทจริง และตาม
มาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กำหนดใหสวน
ราชการจัดทำบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ใหสวนราชการคำนวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการนั้นตาม
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานใหกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ(ก.พ.ร.) ทราบ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดกำหนดนโยบายมาตราการที่จะ
ดำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล และเป น ไปตามเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตองการใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระบบ เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู คุณธรรม และจริยธรรม
ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนสวนราชการที่มีหนวยงาน
ภายในเปนจำนวนมาก ตองอาศัยความรวดเร็ว ความเขาใจ และจุดมุงหมายรวมกันในการทำงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จึงจำเปนตองมีการปรับตัวและปรับวิธีในการทำงานอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน
มีวัตถุประสงครวมกัน มีการปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาอันนำไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดใหความสำคัญตอการดำเนินงานการจัดการศึกษาใหสามารถตอบสนอง
ตอความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อใหทุกสวนงานไดรับทราบและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มีแผนงาน
งาน/โครงการครบถวน มีประสิทธิภาพ ประหยัด สมประโยชน มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับสงเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได
ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีตนทุนในการดำเนินการจัดการศึกษา ที่สะทอนใหเห็นถึงการใชทรัพยากรใน
การดำเนินภารกิจ และถือเปนนโยบายในการนำตนทุนผลผลิตมาเปนเครื่องมือในการจัดทำและบริหารงบประมาณให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล ใหการดำเนินการจัดการศึกษาสามารถตอบสนองตอ
ความตองการ การบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพ ใชงบประมาณไดเหมาะสมคุมคา จึงจำเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการวิเคราะหตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดที่สะทอน
ใหเห็นถึงการใชทรัพยากรในการดำเนินภารกิจ และนำมาเปนขอมูลในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
และวางแผนบริหารจัดการงบประมาณ /โครงการ การใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
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วัตถุประสงคในการจัดทำตนทุนผลผลิต
1. เพื่ อจั ด ทำต น ทุ น ผลผลิ ต ตามแนวทางของกรมบั ญ ชี ก ลาง ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายงานตอกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
2. เพื่อนำผลที่ไดจากการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มาใช เป นข อมู ลในการจั ดทำแผนเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการดำเนิ นงาน การบริ หารจั ดการทรั พยากร และบริ หาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดทำตนทุนผลผลิต
การจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะไดรับประโยชน
ดังนี้
1. มีขอมูลตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี รายงานตอกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. มีขอมูลในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากร และบริหารงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย
3. มีขอมูลชวยสนับสนุนในการตัดสินใจเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร ใหมีความเหมาะสม คุมคา โปรงใส
และเกิดประโยชนสูงสุด
4. มีขอมูลเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินการของผลผลิตนั้นๆ กับ ตนทุน
ประมาณการของสำนักงบประมาณ
ขอบเขตของการจัดทำตนทุนผลผลิต
การจัดทำตนทุนผลผลิต ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีขอบเขตของ
การดำเนินการจัดทำ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เปนการจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. คำนวณตนทุนผลผลิตจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ใชในการดำเนินกิจกรรมของผลผลิต ทั้งจากงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.2563
ขอกำหนดของการจัดทำตนทุนผลผลิต
1. คำนวณจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินกิจกรรมของผลผลิต
2. คำนวณครอบคลุมคาใชจายจริงจากเงินงบประมาณรายจายประจำปที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา
และเงินนอกงบประมาณ โดยจำแนกในลักษณะ
2.1 จำแนกตามแหลงงบประมาณ
2.2 จำแนกตามศูนยตนทุน
2.3 จำแนกตามกิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
2.4 จำแนกตามลักษณะตนทุนทางตรง/ตนทุนทางออม
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3. ใช ข อมู ล จากผลการเบิ ก จ า ยจริ ง ของงบประมาณในระบบการบริห ารจั ด การการเงิน การคลั งภาครั ฐ
(GFMIS) ในการประมวลผล
4. ใชขอมูลจากผลการเบิกจายจริงของงบประมาณในระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี 3 มิติ
5. ใชขอมูลจากผลการเบิกจายจริงของกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามผังบัญชี GL ที่ตรงกับการ
รายงานงบการเงินประจำปงบประมาณตอกรมบัญชีกลาง
6. คำนวณหาตนทุนของผลผลิตยอยตามศูนยตนทุนตางๆ
7. คำนวณตนทุนผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีตอหัว จำแนกตามกลุม
สาขาวิชา ตามเกณฑการแบงกลุมสาขาวิชาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
นิยามศัพทที่เกี่ยวของในการคำนวณตนทุนผลผลิต
ศูนยตนทุน หรือ หน วยงาน หมายถึง หนวยงานภายในสวนราชการที่กำหนดขึ้นตามโครงสราง การแบ งสวน
ราชการ ซึ่งแตละแหงจะมีการดำเนินกิจกรรมที่ตองใชทรัพยากรหรือตนทุนในการผลิตผลผลิต
ศูนย ตนทุ น หลั ก หรือ หนวยงานหลัก หมายถึง ศูน ยตน ทุน หรือหนวยงานที่ท ำหนาที่ โดยตรงในการสราง
ผลผลิต
ศูนยตนทุนสนับสนุน หรือ หนวยงานสนับสนุน หมายถึง ศูนยตนทุนหรือหนวยงานที่ไมมีหนาที่โดยตรงใน
การสรางผลผลิต แตทำหนาที่ใหบริการศูนยตนทุนอื่น
ตนทุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในการดำเนินการกอใหเกิดผลผลิตของหนวยงาน โดยใหรวมทรัพยากรที่เกิด
จากทุกแหลงเงิน ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง
ตนทุนทางตรง หมายถึง ตนทุนที่สามารถระบุไดโดยตรงวาเปนตนทุนของศูนยตนทุนใด
ตนทุนทางออม หมายถึง ตนทุนที่ไมสามารถระบุเขาสูศูนยตนทุนได จำเปนตองอาศัยเกณฑ การปนสวนใน
การระบุตนทุนเขาสูศูนยตนทุน
ต น ทุ นกิ จ กรรม หมายถึ ง ท รั พ ยากรทั้ งห มดที่ ห น ว ยงานจ า ยไป เพื่ อให ส ามารถดำเนิ น งาน ใน
กิจกรรมดังกลาวได ไมวาจะเปนเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ หรืองบกลาง
ผลผลิ ต หลั ก หมายถึ ง ผลผลิ ต ตามเอกสารงบประมาณ รวมถึ ง ผลผลิ ต อื่ น ที่ น อกเหนื อ จาก เอกสาร
งบประมาณที่อยูภายใตการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไมไดใชเงินในงบ ประมาณในการผลิตผลผลิต
กิ จ กรรมหลั ก หมายถึ ง กิ จ กรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึ ง กิ จ กรรมอื่ น ที่ น อกเหนื อ จากเอกสาร
งบประมาณที่อยูภายใตการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไมไดใชเงินในงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
นโยบายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ยุท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 จัด ทำขึ้ น ภายใต กรอบแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) แผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน แผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพอันเนื่องมาจากรายงานการประเมินตนเองหรือจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคมุงสงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย การกำหนดยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงกำหนดจุดเนนการจัดสรรงบประมาณตามกรอบ
แนวคิดที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน และดำเนินโครงการสำคัญตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เปนที่พึ่งของทองถิ่นและ
ภูมิภาคอยางแทจริง
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
1.1 เพิ่มศักยภาพของชุมชนหรือองคกรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
1.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนสังคมแหงการเรียนรู
2. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาครู
3. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.1 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทำงาน การใชเทคโนโลยีและจิตสำนึกในการ
พัฒนาทองถิ่น
3.2 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความตองการของตลาดแรงงาน
3.3 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู
3.4 สงเสริมศักยภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ
3.5 สงเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัย/ตีพิมพเผยแพรของอาจารย
3.6 สงเสริมใหอาจารยเรียนรูและใชทรัพยากรในทองถิ่นเปนฐานในการพัฒนาองคความรูและพัฒนา
ทองถิ่น
3.7 พัฒ นาฐานขอมู ลและแหลงเรียนรู ที่เอื้อตอความตองการของผูเรียน การเรีย นรูและการบริการ
วิชาการชุมชนทองถิ่น
3.8 ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย ตอบสนองต อ ความต อ งการของผู เรี ย น การพั ฒ นาท อ งถิ่ น และ
ตลาดแรงงาน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการสนับสนุนการตัดสินใจ
4.2 สงเสริม สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกัน
4.3 สรางเครือขายเพื่อพัฒนาศักยภาพตามพันธกิจ
4.4 สงเสริมใหหนวยงานจัดหารายได
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4.5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4.6 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นชั้นนำ
การจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มุงเนนใหสวนราชการ
กำหนดเปนเปาหมายการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐ การบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคา มีแผนปฏิบัติราชการที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจชัดเจน บริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนและผูใชบริการไดอยางแทจริง
ตามมาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
กำหนดให ส ว นราชการจั ด ทำบั ญ ชี ต น ทุ น ในงานบริก ารสาธารณะแต ล ะประเภทขึ้ น ตามหลั กเกณฑ แ ละวิ ธีก ารที่
กรมบัญชีกลางกำหนดใหสวนราชการคำนวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของ
สวนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานใหกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณและสำนัก
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)ทราบซึ่งกรมบัญชีกลาง ไดกำหนดหลักเกณฑเบื้องตนในการคำนวณ
ตนทุนผลผลิตขึ้นเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และกำหนดใหสวนราชการระดับกรม และหนวยงานภาครัฐจะตอง
คำนวณตนทุนผลผลิ ตขึ้นในแตละป งบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให เกิดขอมู ลตนทุ นที่เป นเครื่องมื อทางด านการเงิน ที่ส ำคั ญ
สำหรับผูบริหารในการตัดสินใจบริหารการดำเนินงานของหนวยงาน เพื่อนำไปสูประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเกิด
ความคุมคากับภาษีของประชาชน
1. วัตถุประสงคการคำนวณตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง
1.1 เพื่ อเป นไปตามวัตถุ ป ระสงค ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย “หลักเกณฑ แ ละวิธีการบริหารกิ จการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546” ที่กำหนดใหสวนราชการจัดทำบัญชีตนทุนและรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ เพื่อ
เปรียบเทียบมูลคาที่คิดเปนตัวเงินไดระหวางปจจัยนำเขากับผลผลิตที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจายตอหนวยของงานบริการ
สาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวนราชการอื่น สวน
ราชการนั้นตองจัดทำแผนการลดรายจายตอหนวย เพื่อดำเนินการปรับปรุงการทำงานตอไป ซึ่งจะเปนการกระตุนให
สวนราชการเกิดการแขงขันกันดานตนทุนตอหนวยผลผลิตในงานบริการสาธารณะที่เหมือนกันภายใตคุณภาพเดียวกัน
1.2 เพื่อเปนขอมูลทางการเงินประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร การจัดทำบัญชีตนทุนจะใหขอมูลตนทุน
กิจกรรมและผลผลิตในระดับศูนยตนทุน รวมทั้งสื่อใหเห็นถึงกระบวนการทำงานในศูนยตนทุนดวย จึงใหขอมูลทาง
การเงินที่เปนประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ อันจะนำไปสูการปรับปรุงกระบวนการทำงานของหนวยงาน
1.3 เพื่ อเป น ข อ มู ล ในการวั ด ผลการดำเนิ น งาน การวางแผนและการควบคุ ม ทางการเงิ น
ในการวางแผนการใช จายเงิน ของสว นราชการ ซึ่ งในป จ จุบั น นั้ น จะเน น การจั ดทำแผนการใช จายเงิน สำหรับ เงิน ใน
งบประมาณเปนหลัก แตเนื่องจากในการบริหารทางการเงินของสวนราชการจะตองใชขอมูลตนทุนที่ครบถวนสมบูรณ
ครอบคลุมทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จึงไดพัฒนาหลักเกณฑเบื้องตนในการคำนวณ
ตนทุนผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยกำหนดรูปแบบรายงานผลการคำนวณตนทุนผลผลิต โดยแยกประเภท
เปนเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ
ตนทุนในอนาคต
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2. การวิเคราะหและกำหนดผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย
การพิจารณากำหนดผลผลิตยอยตองเปนผลผลิตที่สงมอบใหกับบุคคลภายนอกที่มีความละเอียดในสวน
ของชื่อผลิตภัณฑหรือบริการที่สวนราชการดำเนินการผลิต รวมถึงตองมีการกำหนดหนวยนับใหเหมาะสม
การกำหนดผลผลิตยอยที่เหมาะสมทำใหสวนราชการสามารถคำนวณหาตนทุนตอหนวยผลผลิตยอยไดเพือ่
ใชเปนขอมูลแกผูบริหารในการตัดสินใจ และตนทุนตอหนวยผลผลิตยอยสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางปหรือระหวาง
หน วยงานได ในการกำหนดผลผลิ ต ยอยส วนราชการอาจพิ จ ารณาจากผลผลิ ต ของศู น ย ต น ทุ น หลักที่ ส งมอบให กั บ
บุคคลภายนอก
การกำหนดกิจกรรมยอย สวนราชการตองวิเคราะหกิจกรรมในการดำเนินงานของหนวยงานและทำการ
คำนวณตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพการดำเนินงานในรูปของตนทุนกิจกรรม ใชเปนขอมูล
แกผูบริหารในการตัดสินใจไมวาในเรื่อง Outsourcing หรือนำไปสูการบริหารงานแบบ Capital Charge ซึ่งตนทุนตอ
หนวยกิจกรรมควรจะสามารถเปรียบเทียบไดระหวางปของหนวยงานหรือระหวางหนวยงานได ทำใหสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานของหนวยงาน และประเมินประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของหนวยงาน
ในการกำหนดกิจกรรมยอยใหวิเคราะหวากิจกรรมใดหรืองานใดที่หนวยงานตองการวัดตนทุน เพื่อนำไปสู
การประเมินประสิทธิภาพการใชทรัพยากร โดยสวนราชการตองวิเคราะหและกำหนดกิจกรรมยอยทั้งองคกร ในชว ง
เริ่ม แรกการพิจ ารณากิจ กรรมยอ ยสามารถพิจ ารณาไดจ ากการแบง โครงสรา งของสวนราชการ โดยสวนใหญ สวน
ราชการจะมีการแบงโครงสรางตามหนาทีง่ านและเขตพื้นที่ สวนราชการอาจจะกำหนดใหแตละกลุม กอง ศูนย สำนักที่มี
ภารกิจของตนเอง มีกิจกรรมยอย 1-2 กิจกรรมยอย สำหรับการแบงโครงสรางของสวนราชการแบบเขตพื้นที่ เชน สวน
ราชการมีหนวยงานยอยในภูมิภาคที่มีหนาที่คลายคลึงกัน ใหสวนราชการกำหนดกิจกรรมยอยและหนวยนับที่เหมือนกัน
3. แนวทางการคำนวณตนทุนผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดทำตนทุนผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินตามแนวทางการจัดทำตนทุนผลผลิตของ
กรมบัญชีกลาง โดยมีวิธีการจัดทำตนทุนผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
3.1 วิเคราะหและกำหนดผลผลิตยอยและกิจกรรมยอย พรอมทั้งหนวยนับ
3.2 กำหนดศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน
3.3 นำขอมูลตนทุนจากระบบ GFMIS และขอมูลตนทุนจากระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี
3 มิติ ตามศูนยตน ทุนและแหลงของเงิน
3.4 คำนวณหาตนทุนของศูนยตนทุนหลักและศูนยตน ทุนสนับสนุน
3.5 คำนวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลัก
3.6 คำนวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวยของผลผลิตหลัก
3.7 คำนวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวย (คน)
3.8 คำนวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวย (FTES)
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ศูนย์ตน้ ทุน
หลัก

ต้นทุน
ก

ศูนย์ตน้ ทุน
สนับสนุน

กิจกรรมหลัก

ผลผลิตหลัก

กิจกรรมหลัก

ผลผลิตหลัก

กิจกรรมหลัก

ผลผลิตหลัก

แผนภาพที่ 1 แผนภาพการคำนวณตนทุนของมหาวิทยาลัยในภาพรวม แสดงภาพใหเห็นขั้นตอนการ
คำนวณตนทุนผลผลิต
การคำนวณหาตนทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1. รวบรวมขอมูลการเบิกจายจากระบบ GFMIS มาพิจารณาวาตนทุนที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานกอใหเกิด
ผลผลิตมีอะไรบาง และตัดตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับการดำเนินงานออกไป
2. รวบรวมขอมูลการเบิกจายจากกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามผังบัญชี GL ที่ตรงกับการรายงาน
งบการเงินประจำปงบประมาณตอกรมบัญชีกลาง และคาเสื่อมราคา เพื่อหาตนทุนประจำปของมหาวิทยาลัย
3. จำแนกศูนยตนทุนหลักคือหนวยงานที่จัดการศึกษา และศูนยตนทุนสนับสนุนคือหนวยงานที่สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
4. จำแนกตนทุนทางตรงและคาออม โดยตนทุนทางออมตองอาศัยเกณฑการปนสวน เพือ่ ระบุตนทุนเขาสู
ศูนยตนทุนในการพิจารณาเกณฑการปนสวนตนทุนทางออมเขาสูศ ูนยตน ทุน และกำหนดความเชื่อมโยงของกิจกรรม
หลักและผลผลิตหลัก
5. เกณฑการปนสวนจากศูนยตน ทุนสนับสนุนเขาสูศนู ยตนทุนหลัก โดยมีการพิจารณาศูนยตน ทุนสนับสนุน
นั้นไดใหการสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับการดำเนินงานของศูนยตนทุนหลักอยางไร
6. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิต เพื่อรวมกันพิจารณากำหนดศูนยตนทุนหลัก
และศูนยตน ทุนสนับสนุน และพิจารณาหาหลักเกณฑปน สวนจากศูนยตนทุนสนับสนุนไปยังศูนยตนทุนหลัก
7. กำหนดศูนยตนทุนหนวยงานหลักเขาสูกิจกรรม และผลผลิตตามภารกิจหลักของหนวยงาน
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กลุมสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
กลุมสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑการแบงกลุมสาขาวิชาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แบงออกเปน 10 กลุม คือ
1. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
- คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เทคนิคการแพทย เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร
พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา
2. กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
- คณะวิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
3. กลุมวิศวกรรมศาสตร
4. กลุมสถาปตยกรรมศาสตร
5. กลุมเกษตรศาสตร
- คณะเกษตรศาสตร อุตสาหกรรมศาสตร วนศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร
6. กลุมบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการทองเทีย่ ว และเศรษฐศาสตร
- สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร
- สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม
7. กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
8. กลุมศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป
- คณะศิลปกรรม วิจิตรศิลป มัณฑศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ
9. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะนิเทศศาสตร สารสนเทศศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร
นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร เปนตน
10. กลุมสหวิทยาการ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการ
การจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
นำผลที่ ได มาจั ดทำแผนการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการดำเนิ นงาน บริ หารจั ด การทรัพ ยากร และบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ใหเหมาะสม คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการดำเนินการจัดทำตนทุนผลผลิตในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. วิธีดำเนินการและขั้นตอนการจัดทำตนทุนผลผลิต
2. ประชากรที่ใชในการจัดทำตนทุนผลผลิต
3. เครื่องมือที่ใชในการจัดทำตนทุนผลผลิต
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหการจัดทำตนทุนผลผลิต
วิธีดำเนินการและขั้นตอนการจัดทำตนทุนผลผลิต
การจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เปนการจัดทำตนทุ นผลผลิต ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 จากขอมูลผลการเบิกจายของงบประมาณ
รายจายประจำป ในระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) และขอมูลการเบิ กจายเงินจริงจากกองคลั ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามผังบัญชี GL ที่ตรงกับการรายงานงบการเงินประจำปงบประมาณ เสนอตอกรมบัญชีกลาง
โดยมีขั้นตอนการจัดทำตนทุนผลผลิต ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหและกำหนดผลผลิตหลัก และกิจกรรมหลัก
- ผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2563 และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย มี 6 ผลผลิต คือ ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วิเคราะหกิจกรรมหลัก โดยยึดผลผลิต/กิจกรรมหลัก ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมคือ จัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม/วิจัยเพื่อสรางองคความรู/เผยแพรงานวิจัย ดำเนินการนำองค
ความรูทางวิชาการไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น และจัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต
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ขั้นตอนที่ 2 กำหนดศูนยตน ทุนหลัก และศูนยตนทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีพันธกิจในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย การกำหนดศูนยตนทุนหลักจึงเปนหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมหลักของพันธกิจ
1. ศูน ยตนทุ นหลัก การกำหนดศูน ยตนทุน หลักพิ จารณาจากพั นธกิจเชื่อมโยงกับหน วยงานโดย
ศูนยตนทุนหลัก มี 10 ศูนยตนทุน คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหนาที่จัดการศึกษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมพันธกิจดานศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา สงเสริมพันธกิจดานวิจัย
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนสาธิต(สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร) ดานการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ศูนยตนทุนสนับสนุน การกำหนดศูนยตนทุนสนับสนุนพิจารณาวาเปนหนวยงานที่สนับสนุนการ
บริหารงานทั่วไป เป นศู นย ตนทุนที่ สนั บสนุนการดำเนิ นกิ จกรรมของศูนยตนทุ นหลัก มี จำนวน 11 ศูนยตนทุ น คื อ
สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยภาษา ศูนยวิทยาศาสตร สำนักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หนวยตรวจสอบภายใน ศูนย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา สำนัก งานประสานงานบั ณ ฑิ ต และศูนยสงเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรม
ราโชบายบางระจัน
ขั้นตอนที่ 3 ดึงขอมูลตนทุนจากระบบ GFMIS และระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี 3 มิติ
1. นำขอมูลรายจายจริงของงบประมาณแผนดินจากระบบ การบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐ
(GFMIS) และระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี 3 มิติ จำแนกตามศูนยตนทุนและแหลงของเงิน
2. นำขอมูลเงินนอกงบประมาณจากระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี 3 มิติ จำแนกตาม
ศูนยตนทุนและแหลงของเงิน
3. นำขอมูลที่ไดจากระบบมาจำแนกตามประเภทงบประมาณ ศูนยตนทุน และประเภทคาใชจาย
4. นำขอมูลที่ไดจากระบบมาจำแนกตามประเภทงบประมาณ ศูนยตนทุน และประเภทคาใชจาย
โดยจำแนกเปนคาใชจายทางตรง และคาใชจายทางออม
5. นำข อมู ล ที่ ได จ ากระบบมาจำแนกตามประเภทงบประมาณ ศู น ย ต น ทุ น และกิ จ กรรมของ
หนวยงานสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 4 คำนวณหาตนทุน ตามศูนยตนทุน
1. คำนวณหาตนทุนของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน
นำขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 ที่จำแนกตนทุนตามประเภทงบประมาณ ศูนยตนทุน และประเภท
คาใชจาย จำแนกเปนกลุมคาใชจายทางตรง และกลุมคาใชจายทางออม
2. คำนวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลัก
นำขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 มาคำนวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวยของกิจกรรมหลัก ของ
มหาวิทยาลัย
3. คำนวณหาตนทุนและตนทุนตอหนวยของผลผลิตหลัก
นำขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 มาคำนวณหาตนทุนและตนทุน ตอหนวยของผลผลิตหลัก ของ
มหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 5 คำนวณหาตนทุน ตามกลุมสาขาวิชา
1. กระจายตนทุนจากหนวยงานสนับสนุนเขาสูหนวยงานหลัก โดยใชกำหนดเกณฑการปนสวนตนทุน
ขึ้นอยูกับอัตราสวนของจำนวนนักศึกษาและยอดเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. เกณฑการปนสวนตนทุนหนวยงานสนับสนุนเขาหนวยงานหลัก ในการจัดสรรเงินสนับสนุนการจัด
การศึกษาไปยังหนวยงานหลักตางๆ จะขึ้นอยูกับอัตราสวน (Rate) ที่กำหนดจำนวนนักศึกษา (Students) และยอดเงิน
สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งหมดที่นำมาจัดสรร ซึ่งจะเปนไปตามสูตร ดังนี้
Ri = อัตราสวนการจัดสรรไปยังหนวยงานหลัก i
Si = จำนวนนักศึกษา (ผลผลิต) ของหนวยงานหลัก i
Pi = สัดสวนงบประมาณทีจ่ ัดสรรไปยังหนวยงานหลัก i
โดยที่
Pi = Ri x Si
Ci = เงินรวม (เงินทุน) ที่จัดสรรไปยังหนวยงานหลัก i เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยที่
Ci = Pi x B
∑ Pi
เมื่อ B = ยอดเงินทั้งหมดที่นำมาจัดสรร
เชื่อมโยงศูนยตนทุนหลักสูกิจกรรมหลัก และผลผลิตหลัก
คำนวณหาตนทุนของผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัยจำแนกตามกลุมสาขาวิชา
คำนวณตนทุนตอหนวย ประกอบดวย ตนทุนตอหนวย(คน) และตนทุนตอหนวย (FTES) ของการ
ผลิตบัณฑิต
1. ตนทุนตอหนวย (คน) =

ตนทุนรวม
จำนวนนักศึกษา

2. ตนทุนตอหนวย (FTES) =

ตนทุนรวม
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

ตนทุนรวม หมายถึง มูลคาของตนทุนทั้งหมดที่ใชในการผลิตประกอบดวย คาใชจายทางตรงและคาใชจาย
ทางออม
คาใชจายทางตรง หมายถึง คาใชจายที่สาขาวิชาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยระบุที่มาของศูนยตนทุน
จากหนวยงานได เชน เงินเดือนอาจารยประจำสาขาวิชา และคาใชจา ยในการดำเนินงาน
คาใชจายทางออม หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถระบุไดวา เกิดจากหนวยตนทุนใด เชน
คาใชจายจากสำนักงานคณะ และคาใชจา ยจากการบริหารจัดการสวนกลางของมหาวิทยาลัย
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ประชากรที่ใชในการจัดทำตนทุนผลผลิต
ประชากรที่ใชในการจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งนี้ ไดแก รายจายจริงของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากระบบการบริหารจัดการการเงิน
การคลังภาครัฐ (GFMIS) และรายจายจริงจากกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามผังบัญชี GL ที่ตรงกับรายงาน
งบการเงินประจำปงบประมาณ เสนอตอกรมบัญชีกลาง
เครื่องมือที่ใชในการจัดตนทุนผลผลิต
1. เอกสารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
2. เอกสารกรอบการจั ด สรรงบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. เอกสารแผนปฏิบัติการเงินงบประมาณรายจายประจำป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
4. เอกสารแผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
5. ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากระบบการบริหารจัดการ
การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
6. ขอมูลการเบิกจายจริงจากกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามผังบัญ ชี GL ที่ตรงกับรายงานงบ
การเงินประจำปงบประมาณ เสนอตอกรมบัญชีกลาง
7. ขอมูลจำนวนบุคลากร /จำนวนนักศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
8. ขอมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
9. ขอมูลคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผู ด ำเนิ น การได ด ำเนิ น การเก็ บ รวบรวมข อมู ล ผลการเบิ กจ า ยจริง ของงบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 จากขอมูลเอกสารการรายงานทางการเงินและบัญชี จากระบบการบริหารจัดการการเงินการ
คลังภาครัฐ (GFMIS) และเก็บ รวบรวมขอมูลบางสว นจากการเบิกจายของหนวยงาน เก็บขอมูลจำนวนบุคลากร
จากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย จำนวนนักเรียน นักศึกษา จากกองบริการการศึกษา และขอมูลคาเสื่อมราคา
สินทรัพยจากงานกองคลัง
การวิเคราะหการจัดทำตนทุนผลผลิต
คณะผู ด ำเนิ น การได ท ำการวิ เคราะห ข อ มู ล การจั ด ทำต น ทุ น ผลผลิ ต ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.2563
โดยดำเนินการวิเคราะหตามแนวทางในการคำนวณตนทุนผลผลิต ของกรมบัญชีกลาง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
มีวัตถุประสงคเพื่อทราบตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และนำผลที่
ไดมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริหารและจัดการทรัพยากร และบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ใหเหมาะสมคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด โดยนำเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะห เปน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การคำนวณหาตนทุนของศูนยตนทุนหลักและศูนยตน ทุนสนับสนุน
ตอนที่ 2 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกลุมสาขาวิชาเกณฑ สมศ.
ตอนที่ 3 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามผลผลิต และแหลงงบประมาณ
ตอนที่ 4 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานตอกรมบัญชีกลาง สำนัก
งบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร.
ตอนที่ 5 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามสาขาวิชาของคณะ
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยจุดคุมทุน และผลวิเคราะหสัดสวนคาใชจายเพื่อการพัฒนานักศึกษา
อาจารย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนรายหลักสูตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

ตอนที่ 1 ผลการคำนวณหาตนทุนของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน
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ตารางที่ 1 กำหนดศูนยตน ทุนหลัก และศูนยตนทุนสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนยตนทุนหลัก
ศูนยตนทุนสนับสนุน
1. คณะครุศาสตร
1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะวิทยาการจัดการ
3. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
4. คณะครุศาสตร
4. ศูนยวิทยาศาสตร
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ศูนยภาษา
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย
7. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. หนวยตรวจสอบภายใน
9. โรงเรียนสาธิต
9. ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท)
10. สำนักงานประสานงานบัณฑิต
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลศูนยตนทุนหลัก และศูนยตนทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในการดำเนินภารกิจการจัดการศึกษาดังนี้
ศูนยตนทุนหลัก จำแนกไดดังนี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินภารกิจหลักใน
การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
คณะครุ ศ าสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ( วุ ฒ ิ ค .บ.) คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
(วุ ฒิ ค .บ.) คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม(วุ ฒิ ค .บ.) คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (วุ ฒิ ค .บ.) ดำเนิ น ภารกิ จ หลั ก
ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นสั ง คมศาสตร กลุ ม สาขาวิ ช าครุ ศ าสตร / ศึ กษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดำเนินภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร
การบัญชี การจัดการทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร
คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม (เฉพาะสาขาวิ ศวกรรมศาสตร ) ดำเนิ น ภารกิ จหลั กในการผลิ ตบั ณ ฑิ ตด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุม สาขาวิศวกรรมศาสตร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินภารกิจหลักในดานการสงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินภารกิจหลักในดานดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนสาธิต(วัดพระพุทธบาท) ดำเนินภารกิจหลักในดานการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
สาธิต
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ศูนยตนทุนสนับสนุน จำแนกไดดังนี้
สำนักงานอธิการบดี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนยวิทยาศาสตร, ศูนยภาษา, สำนักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, ศูนยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา, หนวยตรวจสอบภายใน และสำนักงานประสานงานบัณฑิต ซึ่งหนวยงานเหลานี้จะเปน
หนวยงานที่ปนสวนไปใหศูนยตนทุนหลัก
ตารางที่ 2 กำหนดผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลผลิตหลัก
กิจกรรมหลัก
ชื่อผลผลิต
ปริมาณ
หนวยนับ
ชื่อกิจกรรม
ปริมาณ
หนวย
นับ
งบ
นอก
งบ
นอก
แผนดิน งปม.
แผนดิน งปม.
1. ผูสำเร็จการศึกษา
351
คน
1. จัดการเรียนการสอน
1,650
คน
ดานวิทยาศาสตรและ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
2. ผูสำเร็จการศึกษา
1,296
คน
2. จัดการเรียนการสอน
6,094
คน
ดานสังคมศาสตร
ดานสังคมศาสตร
3. ผลงานทำนุบำรุง
8
โครงการ 3. สงเสริมการทำนุบำรุง
8
- โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการวิจัยและ
5
3
โครงการ 4. ดำเนินการวิจัยและ
5
3 โครงการ
นวัตกรรมเพื่อการ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
พัฒนาสังคมและ
สังคมและสิง่ แวดลอม/
สิ่งแวดลอม
วิจัยเพื่อสรางองคความรู/
เผยแพรงานวิจัย
5. โครงการ
16
1
โครงการ 5. ดำเนินการนำองค
16
1 โครงการ
ยุทธศาสตร
ความรูทางวิชาการไปใช
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประโยชนในการพัฒนา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชนทองถิ่น
6. โครงการสนับสนุน
445
คน
6. จัดการเรียนการสอน
1,554
คน
คาใชจายในการจัด
นักเรียนสาธิต
การศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนผลผลิตหลักและจำนวนกิจกรรมหลัก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยแบงแยก
งบประมาณเงินแผนดินและเงินนอกงบประมาณ ปริมาณการหนวยนับไวชัดเจน เพื่อการดำเนินภารกิจและแสดง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของแตละกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแตละผลผลิต
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามกลุมสาขาวิชา
จำนวน
ลำดับ
กลุมสาขาวิชาตาม
หนวยงาน
นักศึกษา
เกณฑ
หัวจริง
(คน)
ของ สมศ.
1
กลุมวิทยาศาสตร
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
532
กายภาพ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
738
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
553
รวม
1,823
กลุมบริหาร
1. คณะวิทยาการจัดการ
2,984
พาณิชยศาสตร
2. คณะวิทยาการจัดการ (ป.โท)
18
การบัญชี ทองเที่ยว
รวม
3,002
เศรษฐศาสตร
3
กลุมวิศวกรรมศาสตร 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
139
รวม
4

กลุมครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร

กลุมมนุษยศาสตร/
สังคมศาสตร

1. คณะครุศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะครุศาสตร (ป.โท)
รวม
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ป.โท)
รวม
รวมทั้งสิ้น

139
835
1,010
664
195
248
35
2,987
1,506
27

จำนวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
(FTES)
402.91
233.06
354.72
990.69
1,488.24
9.38
1,497.62
88.97
88.97
1,400.14
728.90
424.95
66.13
124.13
37.50
2,781.75
1,429.02
20.25

1,533

1,449.27

9,484

6,808.30

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลจำนวนนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามกลุม สาขาวิชาตามเกณฑการ
แบงกลุมสาขาวิชาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จัดการเรียนการสอนใน 5 กลุมสาขาวิชา
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ตารางที่ 4 รวมศูนยตนทุนเชื่อมโยงสูกิจกรรม และผลผลิต ของเงินงบประมาณ (งบแผนดิน)
ผูสำเร็จการ ผูสำเร็จการ ผลงาน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ศึกษา
ศึกษา
ทำนุบำรุง
วิจัยและ
ยุทธศาสตร สนับสนุน
ดาน
ดาน
ศิลปวัฒน นวัตกรรมเพื่อ มหาวิทยาลัย คาใชจายใน
ศูนยตนทุนหลัก
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ธรรม
การพัฒนา
ราชภัฏเพื่อ
การจัด
สังคมและ
การพัฒนา การศึกษา
สิ่งแวดลอม
ทองถิ่น
ตั้งแตระดับ
อนุบาลฯ
1. คณะวิทยาศาสตร
81.34 %
0.29 %
18.37 %
และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยี
87.09 %
0.29 %
12.62 %
อุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยี
87.23 %
1.72 %
11.05 %
สารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร
75.99 % 1.49 %
22.52 %
5. คณะมนุษยศาสตรและ
32.97 % 5.26 %
61.77 %
สังคมศาสตร
6. คณะวิทยาการจัดการ
86.11 % 3.02 %
10.87 %
7. สำนักศิลปะและ
100 %
วัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและ
100 %
พัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
100.00 %
10. โรงเรียนสาธิต
100.00 %
(วัดพระพุทธบาท)
ตารางที่ 4 แสดงการเชื่อมโยงศูนยต นทุ นหนวยงานหลักเขาสู กิจกรรม และผลผลิต ตามภารกิ จหลักของ
หนวยงาน ของเงินงบประมาณ คือ
ศูนยตนทุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงกับผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ศูนย ตนทุนคณะครุศาสตร คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ เชื่อมโยงกั บ
ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
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ศูนยตนทุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชือ่ มโยงกับผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนยตนทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงกับผูโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
ศูน ยต น ทุ น โรงเรีย นสาธิต และโรงเรีย นสาธิ ต (สาขาวัด พระพุ ท ธบาท) เชื่ อมโยงกั บ โครงการสนั บ สนุ น
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
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ตารางที่ 5 รวมศูนยตนทุนเชื่อมโยงสูกิจกรรม และผลผลิต ของเงินนอกงบประมาณ
ผูสำเร็จการ ผูสำเร็จการ โครงการวิจัยและ
โครงการ
โครงการ
ศึกษา
ศึกษา
นวัตกรรมเพื่อ
ยุทธศาสตร
สนับสนุน
ศูนยตนทุนหลัก
ดาน
ดาน
การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย คาใชจา ยในการ
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และสิ่งแวดลอม ราชภัฏเพื่อการ จัดการศึกษา
พัฒนาทองถิ่น ตั้งแตระดับ
อนุบาลฯ
1. คณะวิทยาศาสตรและ
100 %
เทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
100 %
29.35 %
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
100 %
64.02 %
4. คณะครุศาสตร
100 %
33.50 %
5. คณะมนุษยศาสตรและ
100 %
3.00 %
สังคมศาสตร
6. คณะวิทยาการจัดการ
99.83 %
0.17 %
7. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
100 %
9. โรงเรียนสาธิต
100 %
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท)
100 %
ตารางที่ 5 แสดงการเชื่ อมโยงศูนย ตนทุ นหน วยงานหลั กเข าสู กิจกรรม และผลผลิ ต ตามภารกิ จหลักของ
หนวยงาน ของเงินนอกงบประมาณ คือ
ศูนยตนทุนคณะวิทยาศาสตรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงกับผูสำเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
ศู น ย ต น ทุ น คณะครุ ศ าสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร เชื่ อ มโยงกั บ ผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษาด า น
สังคมศาสตร
ศูน ย ต นทุ นคณะวิ ทยาการจั ดการ เชื่ อมโยงกั บผู สำเร็จการศึ กษาด านสังคมศาสตร โครงการยุ ทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ศูนยตนทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงกับโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ศูนยตนทุนโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท) เชื่อมโยงกับโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามศูนย์ต้นทุนหลัก ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน และประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทางตรง
หน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ตอบแทน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

บุคลากร

ด้านการอบรม

เดินทาง

ใช้สอยวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

รวม

สาธารณู
ปโภค

ค่าจ้าง

ค่าจ้าง

ทาความสะอาด ความปลอดภัย

ค่าเสื่อม
ทรัพย์สิน

รวมค่าใช้จ่าย
งบกลาง

รวม

ของแต่ละ
หน่วยงาน

ศูนย์ต้นทุนหลัก
1. คณะวิทยาศาสตร์

33,809,888.23

1,237,465.88

113,899.80

1,999,923.87

-

-

37,161,177.78

-

-

-

8,043,451.72

594,559.25

8,638,010.97

45,799,188.75

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18,061,960.20

775,651.60

31,422.00

867,882.31

-

-

19,736,916.11

-

-

-

12,987,276.84

384,714.82

13,371,991.66

33,108,907.77

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

16,422,118.20

1,357,655.26

53,760.00

973,895.00

-

-

18,807,428.46

-

-

-

4,638,726.52

279,792.59

4,918,519.11

23,725,947.57

4. คณะครุศาสตร์

23,388,250.58

3,621,024.04

12,583.00

1,019,604.00

-

-

28,041,461.62

-

-

-

2,961,636.77

489,637.00

3,451,273.77

31,492,735.39

5. คณะมนุษยศาสตร์

39,418,752.45

4,989,094.50

92,083.50

953,740.99

-

-

45,453,671.44

-

-

-

2,160,173.43

524,611.09

2,684,784.52

48,138,455.96

6. คณะวิทยาการจัดการ

36,341,549.52

1,165,785.35

1,555,540.00

-

-

39,062,874.87

-

-

-

5,895,644.66

839,377.76

6,735,022.42

45,797,897.29

7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

2,357,944.64

317,572.00

1,122,548.00

-

-

3,802,984.64

2,079.75

-

-

146,359.54

34,974.07

183,413.36

3,986,398.00

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

2,319,896.10

12,542,420.00 2,915,400.00

-

17,777,716.10

-

-

-

2,433,752.07

34,974.07

2,468,726.14

20,246,442.24

4,301.82

-

-

1,779,608.26

-

1,783,910.08

27,932,327.03

-

-

-

58,679.17

-

58,679.17

5,398,562.55

6,381.57

-

-

9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต (พระบาท)
รวมศูนย์ต้นทุนหลัก
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

-

4,920.00
-

18,131,903.40

680,085.00

6,535.00

4,413,652.81 2,916,240.74

-

26,148,416.95

2,149,764.30

123,470.00

48,000.00

1,867,608.45 1,151,040.63

-

5,339,883.38

363,203.30 27,316,815.43 6,982,681.37

-

241,332,531.35

192,402,027.62 14,267,803.63

41,105,308.98 3,182,640.65

44,294,331.20 285,626,862.55

53,516,878.86

71,490,468.48 116,117,752.64

1. สานักงานอธิการบดี

29,262,711.89

4,094,066.65

-

11,050,795.10

-

219,710.52

2. สานักวิทยบริการฯ

6,942,319.63

302,596.80

-

2,192,915.15

-

-

9,437,831.58

3,007.93

-

-

2,024,588.49

-

2,027,596.42

11,465,428.00

3. ศูนย์วทิ ยาศาสตร์

2,109,764.70

-

-

2,109,764.70

-

-

-

6,550,962.29

-

6,550,962.29

8,660,726.99

153,500.02

5,385,784.12

4. ศูนย์ภาษา

-

-

-

44,627,284.16 13,971,219.27 2,383,600.00 1,443,900.00

174,870.35

353,117.10

2,756,723.00

-

2,122,444.00

-

-

5,232,284.10

-

-

-

153,500.02

-

1,030,043.70

1,939,091.81

-

307,110.00

-

-

3,276,245.51

-

-

-

6,850.00

-

6,850.00

3,283,095.51

11,637,578.85

39,634.00

295,200.00

-

-

11,976,535.85

-

-

-

254,506.02

-

254,506.02

12,231,041.87

7. ศูนย์นวัตกรรมฯการศึกษา

702,188.40

340,055.00

1,918,618.00

8. สานักงานสภามหาวิทยาลัย

1,031,901.00

5. สนง.มาตรฐานและประกัน
6. สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

4,123.00

-

-

2,960,861.40

-

-

-

9,641,027.60

-

9,641,027.60

12,601,889.00

-

-

-

-

-

1,031,901.00

-

-

-

11,250.00

-

11,250.00

1,043,151.00

9. หน่วยตรวจสอบภายใน

898,446.30

9,000.00

-

-

-

-

907,446.30

-

-

-

-

-

-

907,446.30

10. สนง.ประสานงานบัณฑิต

601,456.50

-

-

-

-

-

601,456.50

-

-

-

-

-

-

601,456.50

-

219,710.52

รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น

54,569,528.07

9,481,167.26

246,971,555.69 23,748,970.89

4,123.00 17,887,082.25

82,161,611.10 13,974,227.20 2,383,600.00 1,443,900.00 72,159,563.28

174,870.35

90,136,160.83 172,297,771.93

367,326.30 45,203,897.68 6,982,681.37 219,710.52 323,494,142.45 13,980,608.77 2,383,600.00 1,443,900.00 113,264,872.26 3,357,511.00 134,430,492.03 457,924,634.48

ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามศูนย์ต้นทุนหลัก ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน และประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทางตรง
หน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ตอบแทน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

บุคลากร

ด้านการอบรม

เดินทาง

ใช้สอยวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

รวม

สาธารณู
ปโภค

ค่าจ้าง

ค่าจ้าง

ทาความสะอาด ความปลอดภัย

ค่าเสื่อม
ทรัพย์สิน

รวมค่าใช้จ่าย
งบกลาง

รวม

ของแต่ละ
หน่วยงาน

ศูนย์ต้นทุนหลัก
1. คณะวิทยาศาสตร์

315,000.00

75,992.00

2,053.00

261,518.90

-

-

654,563.90

2,514.81

-

-

290,280.43

-

292,795.24

947,359.14

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

315,000.00

84,508.00

1,500.00

362,595.05

-

-

763,603.05

3,045.41

-

-

731,059.98

-

734,105.39

1,497,708.44

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

150,822.00

-

174,099.00

-

-

324,921.00

21,335.80

-

-

83,407.07

-

104,742.87

429,663.87

370,177.00

270.00

379,380.00

-

-

2,671,327.00

4,672.80

-

-

370,991.89

-

375,664.69

3,046,991.69

2,222,075.48

898,563.00

153,296.00

692,312.00

-

-

3,966,246.48

2,680.52

-

-

1,082,182.15

-

1,084,862.67

5,051,109.15

270,140.00

1,145,734.00

760.00

651,648.00

-

-

2,068,282.00

18,087.73

-

-

1,185,520.31

-

1,203,608.04

3,271,890.04

-

-

-

-

-

154,374.00

-

-

578,564.00

1,615.70

-

-

14,458.32

-

16,074.02

594,638.02

-

1,307,414.23

-

-

1,718,164.23

285,310.30

-

-

1,074,983.17

-

1,360,293.47

3,078,457.70

15,000.00

508,400.00

-

-

856,900.00

84,376.36

-

-

69,963.89

-

154,340.25

1,011,240.25

4,491,741.18

-

-

13,602,571.66

423,639.43

-

-

4,902,847.21

-

5,326,486.64

18,929,058.30

423,305.00 1,093,294.40 34,995,980.89

-

-

40,829,940.29 10,195,690.14 5,794,584.93 6,684,466.50

-

-

-

-

495,114.42

-

-

4. คณะครุศาสตร์

1,921,500.00

5. คณะมนุษยศาสตร์
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

-

-

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

378,000.00

28,500.00

9. โรงเรียนสาธิต

410,750.00

10. โรงเรียนสาธิต (พระบาท)

315,000.00

18,500.00

รวมศูนย์ต้นทุนหลัก
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

6,147,465.48

2,772,796.00

1. สานักงานอธิการบดี

4,317,360.00

-

17,690.00

190,569.00

2. สานักวิทยบริการฯ

-

-

-

3. ศูนย์วทิ ยาศาสตร์

-

-

-

4. ศูนย์ภาษา

-

47,610.00

5. สนง.มาตรฐานและประกัน

-

41,655.00

6. สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

971,668.94

-

7. ศูนย์นวัตกรรมฯการศึกษา

-

-

8. สานักงานสภามหาวิทยาลัย

-

-

9. หน่วยตรวจสอบภายใน

-

2,270.00

10. สนง.ประสานงานบัณฑิต

-

-

-

-

495,114.42
-

-

-

-

-

-

8,778,417.27

-

31,453,158.84

72,283,099.13

-

-

-

381,951.63

-

381,951.63

381,951.63

1,330.60

-

-

185,647.00

-

186,977.60

682,092.02

47,610.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,140.50

-

8,140.50

660,485.50

-

-

-

29,973.66

-

29,973.66

6,793,119.43

-

-

309,291.47

-

865,985.00

1,571,598.25
2,809,751.75

-

47,610.00

4,140.00

606,550.00

-

-

652,345.00

19,930.00

5,771,546.83

-

-

6,763,145.77

705,613.25

-

-

705,613.25

191,304.00

2,551,216.00

-

-

2,742,520.00

-

-

-

67,231.75

-

67,231.75

835.00

13,997.00

-

-

17,102.00

-

-

-

9,166.67

-

9,166.67

26,268.67

8,472.00

386,262.53

-

-

394,734.53

-

-

-

2,125.00

-

2,125.00

396,859.53
85,652,835.91

-

556,693.53

รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

5,289,028.94

514,840.00 1,317,975.40 45,526,280.92

-

-

52,648,125.26 10,753,714.27 5,794,584.93 6,684,466.50

9,771,944.95

-

33,004,710.65

รวมทั้งสิ้น

11,436,494.42

3,287,636.00 1,508,544.40 50,018,022.10

-

-

66,250,696.92 11,177,353.70 5,794,584.93 6,684,466.50 14,674,792.16

-

38,331,197.29 104,581,894.21
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ตารางที่ 8 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานอธิการบดี
รวมเงินที่ปันส่วน
งบประมาณ
งบประมาณ
สัดส่วน งบที่นามาปันส่วน งบที่นามาปันส่วน
หน่วยงานหลัก
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
รวมเงินที่
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
ปันส่วน
(B)
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
0.131 1,196
156.68 7,014,405.99 5,996,547.54 13,010,953.53
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.097
887
86.04 3,851,977.82 3,293,018.42
7,144,996.24
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.074
674
49.88 2,232,955.35 1,908,931.84
4,141,887.19
4. คณะครุศาสตร์
0.092
835
76.82 3,439,241.92 2,940,174.50
6,379,416.42
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
0.220 2,000
440.00 19,698,860.28 16,840,364.29 36,539,224.57
6. คณะวิทยาการจัดการ
0.236 2,152
507.87 22,737,499.02 19,438,067.03 42,175,566.05
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
0.050
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
0.025
9. โรงเรียนสาธิต
0.065 1,190
77.35 3,462,970.10 2,960,459.50
6,423,429.60
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
0.010
364
3.64
162,963.30
139,315.74
302,279.04
รวม
62,600,873.78 53,516,878.86 1.000 9,298 1,398.27 62,600,873.78 53,516,878.86 116,117,752.64
รวมทั้งหมด
116,117,752.64
116,117,752.64

ตารางที่ 9 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร

งบประมาณ
สัดส่วน
ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(B)
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
0.139 1,196
166.24 1,087,325.73
233,177.05
0.103
887
91.36
597,550.38
128,144.71
0.079
674
53.25
348,257.66
74,683.87
0.097
835
81.00
529,751.13
113,605.16
0.232 2,000
464.00 3,034,811.11
650,815.39
0.250 2,152
538.00 3,518,811.15
754,609.22
0.025
0.025
0.038 1,190
45.22
295,763.27
63,426.45
0.012
364
4.37
28,569.08
6,126.64
9,440,839.51 2,024,588.49 1.000 9,298 1,443.43 9,440,839.51 2,024,588.49
11,465,428.00

รวมเงินที่
ปันส่วน
1,320,502.78
725,695.09
422,941.53
643,356.29
3,685,626.50
4,273,420.37

359,189.72
34,695.72
11,465,428.00
11,465,428.00
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ตารางที่ 10 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เงินรวมที่ปันส่วน

หน่วยงานหลัก

งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร
(B)

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
สัดส่วน
ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
0.239 1,196
285.84
457,872.28 1,421,724.44
0.177
887
157.00
251,485.04
780,878.09
0.134
674
90.32
144,670.49
449,211.68
0.067
835
55.95
89,614.15
278,257.98
0.160 2,000
320.00
512,584.24 1,591,608.79
0.173 2,152
372.30
596,353.32 1,851,717.45
0.020
0.030

2,109,764.70 6,550,962.29 1.000
8,660,726.99

1,190
364
9,298

รวมเงินที่
ปันส่วน
1,879,596.72
1,032,363.13
593,882.17
367,872.13
2,104,193.03
2,448,070.77

35.70

57,185.18

177,563.86

234,749.04

1,317.10

2,109,764.70

6,550,962.29

8,660,726.99
8,660,726.99

ตารางที่ 11 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ภาษา
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร

งบประมาณ
สัดส่วน
ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(B)
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
0.147 1,196
175.81
625,043.46
18,336.96
0.109
887
96.68
343,725.55
10,083.91
0.083
674
55.94
198,883.93
5,834.68
0.102
835
85.17
302,794.75
8,883.12
0.245 2,000
490.00 1,742,038.62
51,106.35
0.264 2,152
568.13 2,019,797.79
59,255.00
0.025
0.025
1,190
364
5,232,284.10
153,500.02 1.000 9,298 1,471.74 5,232,284.10
153,500.02
5,385,784.12

รวมเงินที่
ปันส่วน
643,380.42
353,809.46
204,718.61
311,677.87
1,793,144.97
2,079,052.79

5,385,784.12
5,385,784.12
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ตารางที่ 12 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร

งบประมาณ
สัดส่วน
ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(B)
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
0.147 1,196
175.81
391,377.03
818.30
0.109
887
96.68
215,227.10
450.00
0.083
674
55.94
124,533.10
260.37
0.102
835
85.17
189,597.88
396.41
0.245 2,000
490.00 1,090,794.40
2,280.64
0.264 2,152
568.13 1,264,716.00
2,644.28
0.025
0.025
1,190
364
3,276,245.51
6,850.00 1.000 9,298 1,471.74 3,276,245.51
6,850.00
3,283,095.51

รวมเงินที่
ปันส่วน
392,195.33
215,677.10
124,793.47
189,994.29
1,093,075.04
1,267,360.28

3,283,095.51
3,283,095.51

ตารางที่ 13 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เงินรวมที่ปันส่วน
งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร

งบประมาณ
สัดส่วน
หน่วยงานหลัก
ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(B)
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
0.164 1,196
196.14 1,731,088.85
36,786.31
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0.094
887
83.38
735,861.03
15,637.33
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.080
674
53.92
475,876.45
10,112.56
4. คณะครุศาสตร์
0.116
835
96.86
854,847.80
18,165.85
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
0.219 2,000
438.00 3,865,613.60
82,145.78
6. คณะวิทยาการจัดการ
0.152 2,152
327.10 2,886,889.66
61,347.52
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
0.012
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
0.014
9. โรงเรียนสาธิต
0.130 1,190
154.70 1,365,320.60
29,013.59
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
0.019
364
6.92
61,037.86
1,297.08
รวม
11,976,535.85
254,506.02 1.000 9,298 1,357.02 11,976,535.85
254,506.02
รวมทั้งหมด
12,231,041.87

รวมเงินที่
ปันส่วน
1,767,875.16
751,498.36
485,989.01
873,013.65
3,947,759.38
2,948,237.18

1,394,334.19
62,334.94
12,231,041.87
12,231,041.87
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ตารางที่ 14 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร

งบประมาณ
สัดส่วน
ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(B)
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
0.139 1,196
166.24
338,684.28 1,102,808.96
0.103
887
91.36
186,127.23
606,059.35
0.079
674
53.25
108,476.60
353,216.75
0.097
835
81.00
165,008.85
537,294.65
0.232 2,000
464.00
945,294.30 3,078,026.02
0.250 2,152
538.00 1,096,052.44 3,568,918.10
0.025
0.025
0.050 1,190
59.50
121,217.70
394,703.77
364
2,960,861.40 9,641,027.60 1.000 9,298 1,453.35 2,960,861.40 9,641,027.60
12,601,889.00

รวมเงินที่
ปันส่วน
1,441,493.24
792,186.58
461,693.35
702,303.50
4,023,320.32
4,664,970.54

515,921.47
12,601,889.00
12,601,889.00

ตารางที่ 15 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร

งบประมาณ
สัดส่วน
ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(B)
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
0.164 1,196
196.14
149,151.00
1,626.08
0.094
887
83.38
63,401.95
691.22
0.080
674
53.92
41,001.62
447.00
0.116
835
96.86
73,653.88
802.99
0.219 2,000
438.00
333,062.12
3,631.11
0.152 2,152
327.10
248,735.06
2,711.76
0.012
0.014
0.130 1,190
154.70
117,636.33
1,282.50
0.019
364
6.92
5,259.04
57.34
1,031,901.00
11,250.00 1.000 9,298 1,357.02 1,031,901.00
11,250.00
1,043,151.00

รวมเงินที่
ปันส่วน
150,777.08
64,093.17
41,448.62
74,456.87
336,693.23
251,446.82

118,918.83
5,316.38
1,043,151.00
1,043,151.00
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ตารางที่ 16 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร

งบประมาณ
สัดส่วน
ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(B)
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
0.164 1,196
196.14
131,162.32
0.094
887
83.38
55,755.22
0.080
674
53.92
36,056.52
0.116
835
96.86
64,770.69
0.219 2,000
438.00
292,892.44
0.152 2,152
327.10
218,735.82
0.012
0.014
0.130 1,190
154.70
103,448.54
0.019
364
6.92
4,624.75
907,446.30
1.000 9,298 1,357.02
907,446.30
0.00
907,446.30

รวมเงินที่
ปันส่วน
131,162.32
55,755.22
36,056.52
64,770.69
292,892.44
218,735.82

103,448.54
4,624.75
907,446.30
907,446.30

ตารางที่ 17 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานประสานงานบัณฑิต
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร
(B)

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
สัดส่วน
ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(D)
(Ri)
(Si) (Pi=RixSi)
0.190 1,196
227.24
86,154.06
887
0.00
674
0.00
0.286
835
238.81
90,540.62
0.048 2,000
96.00
36,396.72
0.476 2,152 1,024.35
388,365.10

601,456.50
601,456.50

1.000

1,190
364
9,298

1,586.40

601,456.50

0.00

รวมเงินที่
ปันส่วน
86,154.06

90,540.62
36,396.72
388,365.10

601,456.50
601,456.50
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ตารางที่ 18 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานอธิการบดี

หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

รวมเงินที่ปันส่วน
สัดส่วน งบที่นามาปันส่วน งบที่นามาปันส่วน
จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
รวมเงินที่
นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
ปันส่วน
(Si)
(Pi=RixSi)
1,196
156.68 5,689,108.75
786,420.30 6,475,529.05
1,072
103.98 3,775,793.90
521,937.81 4,297,731.71
801
59.27 2,152,315.81
297,520.21 2,449,836.02
870
80.04 2,906,356.20
401,753.17 3,308,109.37
2,543
559.46 20,314,718.15 2,808,156.30 23,122,874.45
3,002
708.47 25,725,537.12 3,556,107.88 29,281,645.00

งบประมาณ งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร
(B)
(D)
(Ri)
0.131
0.097
0.074
0.092
0.220
0.236
0.050
0.025
0.065 1,190
0.010
364
63,504,681.86 8,778,417.27 1.000 11,038
72,283,099.13

77.35 2,808,678.81
3.64
132,173.12
1,748.90 63,504,681.86

388,250.97 3,196,929.78
18,270.63
150,443.75
8,778,417.27 72,283,099.13
72,283,099.13

ตารางที่ 19 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร
(B)
(D)
(Ri)
0.139
0.103
0.079
0.097
0.232
0.250
0.025
0.025
0.038
0.012
381,951.63 1.000
381,951.63

จานวน
นักศึกษา
(Si)
1,196
1,072
801
870
2,543
3,002

1,190
364
11,038

สัดส่วน
งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(Pi=RixSi)
166.24
0.00
34,996.37
110.42
0.00
23,243.90
63.28
0.00
13,320.99
84.39
0.00
17,765.11
589.98
0.00
124,197.07
750.50
0.00
157,989.31

45.22
4.37
1,814.39

0.00
0.00
0.00

9,519.36
919.52
381,951.63

รวมเงินที่
ปันส่วน
34,996.37
23,243.90
13,320.99
17,765.11
124,197.07
157,989.31

9,519.36
919.52
381,951.63
381,951.63
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ตารางที่ 20 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร
(B)
(D)
(Ri)
0.147
0.109
0.083
0.102
0.245
0.264
0.025
0.025

652,345.00
8,140.50 1.000
660,485.50

จานวน
นักศึกษา
(Si)
1,196
1,072
801
870
2,543
3,002

1,190
364
11,038

สัดส่วน
งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(Pi=RixSi)
175.81
61,547.30
768.04
116.85
40,905.51
510.45
66.48
23,274.01
290.43
88.74
31,065.61
387.66
623.04
218,108.70
2,721.75
792.53
277,443.87
3,462.17

1,863.45

652,345.00

8,140.50

รวมเงินที่
ปันส่วน
62,315.34
41,415.96
23,564.44
31,453.27
220,830.45
280,906.04

660,485.50
660,485.50

ตารางที่ 21 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร
(B)
(D)
(Ri)
0.164
0.094
0.080
0.116
0.219
0.152
0.012
0.014
0.130
0.019
6,763,145.77
29,973.66 1.000
6,793,119.43

จานวน
นักศึกษา
(Si)
1,196
1,072
801
870
2,543
3,002

1,190
364
11,038

สัดส่วน
งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(Pi=RixSi)
196.14
810,478.86
3,591.97
100.77
416,379.46
1,845.36
64.08
264,782.43
1,173.49
100.92
417,007.54
1,848.14
556.92 2,301,214.70
10,198.78
456.30 1,885,475.70
8,356.26

154.70
6.92
1,636.75

639,229.75
28,577.33
6,763,145.77

2,833.01
126.65
29,973.66

รวมเงินที่
ปันส่วน
814,070.83
418,224.82
265,955.92
418,855.68
2,311,413.48
1,893,831.96

642,062.76
28,703.98
6,793,119.43
6,793,119.43
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ตารางที่ 22 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร
(B)
(D)
(Ri)
0.164
0.094
0.080
0.116
0.219
0.152
0.012
0.014
0.130
0.019
2,742,520.00
67,231.75 1.000
2,809,751.75

จานวน
นักศึกษา
(Si)
1,196
1,072
801
870
2,543
3,002

1,190
364
11,038

สัดส่วน
งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(Pi=RixSi)
196.14
328,656.89
8,056.89
100.77
168,845.84
4,139.19
64.08
107,371.80
2,632.18
100.92
169,100.53
4,145.43
556.92
933,164.47
22,876.14
456.30
764,578.35
18,743.32

154.70
6.92
1,636.75

259,213.75
11,588.37
2,742,520.00

6,354.52
284.08
67,231.75

รวมเงินที่
ปันส่วน
336,713.78
172,985.03
110,003.98
173,245.96
956,040.61
783,321.67

265,568.27
11,872.45
2,809,751.75
2,809,751.75

ตารางที่ 23 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร
(B)
(D)
(Ri)
0.139
0.103
0.079
0.097
0.232
0.250
0.025
0.025
0.050
1,262,306.78 309,291.47 1.000
1,571,598.25

จานวน
นักศึกษา
(Si)
1,196
1,072
801
870
2,543
3,002

1,190
364
11,038

สัดส่วน
งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(Pi=RixSi)
166.24
115,030.62
28,184.90
110.42
76,401.08
18,719.85
63.28
43,785.17
10,728.28
84.39
58,392.69
14,307.43
589.98
408,227.08
100,024.14
750.50
519,299.80
127,239.28

รวมเงินที่
ปันส่วน
143,215.52
95,120.93
54,513.45
72,700.12
508,251.22
646,539.08

59.50

41,170.34

10,087.59

51,257.93

1,824.31

1,262,306.78

309,291.47

1,571,598.25
1,571,598.25
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ตารางที่ 24 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร
(B)
(D)
(Ri)
0.239
0.177
0.134
0.067
0.160
0.173
0.020
0.030
496,445.02 185,647.00 1.000
682,092.02

จานวน
นักศึกษา
(Si)
1,196
1,072
801
870
2,543
3,002

1,190
364
11,038

สัดส่วน
งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(Pi=RixSi)
285.84
88,517.54
33,101.38
189.74
58,758.18
21,972.78
107.33
33,238.20
12,429.52
58.29
18,050.71
6,750.11
406.88
125,998.85
47,117.62
519.35
160,826.29
60,141.44

รวมเงินที่
ปันส่วน
121,618.92
80,730.96
45,667.72
24,800.82
173,116.47
220,967.73

35.70

11,055.25

4,134.15

15,189.40

1,603.14

496,445.02

185,647.00

682,092.02
682,092.02

ตารางที่ 25 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ภาษา
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร
(B)
(D)
(Ri)
0.147
0.109
0.083
0.102
0.245
0.264
0.025
0.025

47,610.00
47,610.00

1.000

จานวน
นักศึกษา
(Si)
1,196
1,072
801
870
2,543
3,002

1,190
364
11,038

สัดส่วน
งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(Pi=RixSi)
175.81
4,491.90
116.85
2,985.40
66.48
1,698.60
88.74
2,267.26
623.04
15,918.19
792.53
20,248.65

1,863.45

47,610.00

0.00

รวมเงินที่
ปันส่วน
4,491.90
2,985.40
1,698.60
2,267.26
15,918.19
20,248.65

47,610.00
47,610.00
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ตารางที่ 26 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร
(B)
(D)
(Ri)
0.164
0.094
0.080
0.116
0.219
0.152
0.012
0.014
0.130
0.019
17,102.00
9,166.67 1.000
26,268.67

จานวน
นักศึกษา
(Si)
1,196
1,072
801
870
2,543
3,002

1,190
364
11,038

สัดส่วน
งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(Pi=RixSi)
196.14
2,049.46
1,098.51
100.77
1,052.90
564.35
64.08
669.56
358.88
100.92
1,054.49
565.21
556.92
5,819.10
3,119.03
456.30
4,767.81
2,555.55

154.70
6.92
1,636.75

1,616.42
72.26
17,102.00

866.40
38.74
9,166.67

รวมเงินที่
ปันส่วน
3,147.97
1,617.25
1,028.44
1,619.70
8,938.13
7,323.36

2,482.82
111.00
26,268.67
26,268.67

ตารางที่ 27 การปันส่วนกิจกรรมสนับสนุนเข้ากิจกรรมหลัก เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานประสานงานบัณฑิต
เงินรวมที่ปันส่วน
หน่วยงานหลัก

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ
สัดส่วน
ที่นามาจัดสรร ที่นามาจัดสรร อัตราส่วน จานวน งบประมาณ (ยกเว้นค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)
(เฉพาะค่าเสื่อม) การจัดสรร นักศึกษา ที่จัดไป (Ci=PixB) / ∑Pi (Ci=PixD) / ∑Pi
(B)
(D)
(Ri)
(Si)
(Pi=RixSi)
0.190 1,196
227.24
44,250.67
238.22
1,072
801
0.286
870
248.82
48,452.97
260.84
0.048 2,543
122.06
23,769.64
127.96
0.476 3,002
1,428.95
278,261.25
1,497.98

394,734.53
2,125.00 1.000
396,859.53

1,190
364
11,038

2,027.08

394,734.53

2,125.00

รวมเงินที่
ปันส่วน
44,488.89

48,713.81
23,897.60
279,759.23

396,859.53
396,859.53

ตารางที่ 28

ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามค่าใช้จ่ายและศูนย์ต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน

ศูนย์ต้นทุนหลัก
1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์

ต้นทุนของ
ศูนย์ต้นทุน
หลัก

สานักงาน
อธิการบดี

45,799,188.75 13,010,953.53
33,108,907.77 7,144,996.24
23,725,947.57 4,141,887.19
31,492,735.39 6,379,416.42
48,138,455.96 36,539,224.57

สานักวิทยบริการ
ศูนย์
และเทคโนโลยีฯ วิทยาศาสตร์

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
ศูนย์ภาษา สานักมาตรฐาน สานักบริหาร ศูนย์นวัตกรรม สานักงาน
และประกัน ทรัพยากร และเทคโนโลยี
สภา
คุณภาพ
มนุษย์
การศึกษา มหาวิทยาลัย

1,320,502.78 1,879,596.72 643,380.42
725,695.09 1,032,363.13 353,809.46
422,941.53 593,882.17 204,718.61
643,356.29 367,872.13 311,677.87
3,685,626.50 2,104,193.03 1,793,144.97

392,195.33 1,767,875.16 1,441,493.24
215,677.10 751,498.36 792,186.58
124,793.47 485,989.01 461,693.35
189,994.29 873,013.65 702,303.50
1,093,075.04 3,947,759.38 4,023,320.32

หน่วยตรวจ
สอบภายใน

150,777.08 131,162.32
64,093.17 55,755.22
41,448.62 36,056.52
74,456.87 64,770.69
336,693.23 292,892.44

จัดการ
ทรัพย์สิน

รวมต้นทุนของศูนย์
ต้นทุนหลัก (หลังรับ
ต้นทุนจากศูนย์
ต้นทุนสนับสนุน)
66,623,279.39
44,244,982.12
30,239,358.04
41,190,137.72
101,990,782.16

6. คณะวิทยาการจัดการ
45,797,897.29 42,175,566.05 4,273,420.37 2,448,070.77 2,079,052.79 1,267,360.28 2,948,237.18 4,664,970.54 251,446.82 218,735.82 388,365.10
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3,986,398.00
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
20,246,442.24
9. โรงเรียนสาธิต
27,932,327.03 6,423,429.60
359,189.72 234,749.04
1,394,334.19 515,921.47 118,918.83 103,448.54
10. ร.ร.สาธิต(วัดพระพุทธบาท)
5,398,562.55
302,279.04
34,695.72
62,334.94
5,316.38
4,624.75
รวมทั้งสิ้น
285,626,862.55 116,117,752.64 11,465,428.00 8,660,726.99 5,385,784.12 3,283,095.51 12,231,041.87 12,601,889.00 1,043,151.00 907,446.30 601,456.50

106,513,123.01
3,986,398.00
20,246,442.24
37,082,318.42
5,807,813.38
457,924,634.48

จากตารางที่ 28 พบว่าค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนหลักหลังรับค่าใช้จ่ายจากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 10 ศูนย์ต้นทุนโดยการปันส่วน ศูนย์ต้นทุนคณะวิทยาการจัดการ มีต้นทุนสูงสุดคือ 106,513,123.01 บาท รองลงมาคือ ศูนย์ต้นทุน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีต้นทุน 101,990,782.16 บาท และศูนย์ต้นทุนลาดับที่สามคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีต้นทุน 66,623,279.39 บาท และมีต้นทุนต่าสุดคือ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีต้นทุน 3,986,398 บาท
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86,154.06
90,540.62
36,396.72

ตารางที่ 29

ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามค่าใช้จ่ายและศูนย์ต้นทุน

ศูนย์ตน้ ทุน

ศูนย์ตน้ ทุนหลัก

รวม

ศูนย์ตน้ ทุนสนับสนุน

ศูนย์ตน้ ทุนของ
สานักงานอธิการบดี
ไม่รวมค่าเสื่อม

ค่าเสื่อม

สานักวิทยบริการ
ไม่รวมค่าเสื่อม

ค่าเสื่อม

ศูนย์วิทยาศาสตร์
ไม่รวมค่าเสื่อม

ค่าเสื่อม

ศูนย์ภาษา
ไม่รวมค่าเสื่อม

ประกัน
ค่าเสื่อม

ทรัพยากรมนุษย์

ไม่รวมค่าเสื่อม ค่าเสื่อม

ไม่รวมค่าเสื่อม

ค่าเสื่อม

ศูนย์นวัตกรรมฯ
ไม่รวมค่าเสื่อม

ค่าเสื่อม

สานักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน สนง.ประสานงานบัณฑิต
ไม่รวมค่าเสื่อม

ค่าเสื่อม ไม่รวมค่าเสื่อม ค่าเสื่อม ไม่รวมค่าเสื่อม ค่าเสื่อม

รวมต้นทุนจาก

รวมต้นทุนจาก

รวมทั้งสิ้น

การปันส่วน

การปันส่วน

หลังปันส่วน

(ไม่รวมค่าเสื่อม)

(เฉพาะค่าเสื่อม)

ศูนย์ต้นทุ นหลัก
1. คณะวิทยาศาสตร์

45,799,188.75

7,014,405.99

5,996,547.54 1,087,325.73

233,177.05

457,872.28 1,421,724.44

625,043.46 18,336.96

391,377.03

818.30

1,731,088.85

36,786.31

338,684.28 1,102,808.96

12,012,265.00

8,811,825.64

66,623,279.39

2. คณะเทคโนโลยีอุตฯ

33,108,907.77

3,851,977.82

3,293,018.42

597,550.38

128,144.71

251,485.04

780,878.09

343,725.55 10,083.91

215,227.10

450.00

735,861.03

15,637.33

186,127.23

606,059.35

149,151.00 1,626.08 131,162.32
63,401.95

691.22

55,755.22

-

86,154.06

6,301,111.32

4,834,963.03

44,244,982.12

3. คณะเทคโนโลยีสารฯ

23,725,947.57

2,232,955.35

1,908,931.84

348,257.66

74,683.87

144,670.49

449,211.68

198,883.93 5,834.68

124,533.10

260.37

475,876.45

10,112.56

108,476.60

353,216.75

41,001.62

447.00

36,056.52

-

3,710,711.72

2,802,698.75

30,239,358.04

4. คณะครุศาสตร์

31,492,735.39

3,439,241.92

2,940,174.50

529,751.13

113,605.16

89,614.15

278,257.98

302,794.75 8,883.12

189,597.88

396.41

854,847.80

18,165.85

165,008.85

537,294.65

73,653.88

802.99

64,770.69

-

90,540.62

5,799,821.67

3,897,580.66

41,190,137.72

5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

48,138,455.96

19,698,860.28 16,840,364.29 3,034,811.11

650,815.39

512,584.24 1,591,608.79 1,742,038.62 51,106.35 1,090,794.40 2,280.64

3,865,613.60

82,145.78

945,294.30 3,078,026.02

333,062.12 3,631.11 292,892.44

-

36,396.72

31,552,347.83

22,299,978.37 101,990,782.16

6. คณะวิทยาการจัดการ

45,797,897.29

22,737,499.02 19,438,067.03 3,518,811.15

754,609.22

596,353.32 1,851,717.45 2,019,797.79 59,255.00 1,264,716.00 2,644.28

2,886,889.66

61,347.52 1,096,052.44 3,568,918.10

248,735.06 2,711.76 218,735.82

-

388,365.10

34,975,955.36

25,739,270.36 106,513,123.01

7. สานักศิลปะฯ

3,986,398.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,986,398.00

8. สถาบันวิจัยฯ

20,246,442.24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,246,442.24

9. โรงเรียนสาธิต

27,932,327.03

3,462,970.10

2,960,459.50

295,763.27

63,426.45

-

-

-

-

1,365,320.60

29,013.59

5,398,562.55

162,963.30

139,315.74

28,569.08

6,126.64

-

-

-

-

61,037.86

1,297.08

10. สาธิตพระพุทธบาท
รวมทั้งสิ้น

285,626,862.55

57,185.18

177,563.86

121,217.70

394,703.77

117,636.33 1,282.50 103,448.54
5,259.04

57.34

4,624.75

62,600,873.78 53,516,878.86 9,440,839.51 2,024,588.49 2,109,764.70 6,550,962.29 5,232,284.10 153,500.02 3,276,245.51 6,850.00 11,976,535.85 254,506.02 2,960,861.40 9,641,027.60 1,031,901.00 11,250.00 907,446.30

0.00

601,456.50

5,523,541.72

3,626,449.67

37,082,318.42

262,454.03

146,796.80

5,807,813.38

0.00 100,138,208.65

72,159,563.28 457,924,634.48

จากตารางที่ 29 พบว่าค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นของทุกศูนย์ตน้ ทุนหลัก รวม 457,924,634.48 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการปันส่วน 172,297,771.93 บาท จาแนกเป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย ( ไม่รวมค่าเสื่อม ) เท่ากับ 100,138,208.65 บาท และเป็นต้นทุนเฉพาะค่าเสื่อมราคา 72,159,563.28 บาท
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ตารางที่ 30

ค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามค่าใช้จ่ายและศูนย์ต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน

ต้นทุนของ
ศูนย์ต้นทุน
หลัก

สานักงาน
อธิการบดี

สานักวิทยบริการ
ศูนย์
และเทคโนโลยีฯ วิทยาศาสตร์

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
ศูนย์ภาษา สานักมาตรฐาน สานักบริหาร ศูนย์นวัตกรรม สานักงาน
และประกัน ทรัพยากร และเทคโนโลยี
สภา
คุณภาพ
มนุษย์
การศึกษา มหาวิทยาลัย

947,359.14 6,475,529.05
1,497,708.44 4,297,731.71
429,663.87 2,449,836.02
3,046,991.69 3,308,109.37
5,051,109.15 23,122,874.45

34,996.37
23,243.90
13,320.99
17,765.11
124,197.07

121,618.92
80,730.96
45,667.72
24,800.82
173,116.47

4,491.90 62,315.34 814,070.83
2,985.40 41,415.96 418,224.82
1,698.60 23,564.44 265,955.92
2,267.26 31,453.27 418,855.68
15,918.19 220,830.45 2,311,413.48

6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. ร.ร.สาธิต(วัดพระพุทธบาท)
รวมทั้งสิ้น

3,271,890.04 29,281,645.00
594,638.02
3,078,457.70 3,196,929.78
1,011,240.25
150,443.75
18,929,058.30 72,283,099.13

157,989.31
9,519.36
919.52
381,951.63

220,967.73
15,189.40
682,092.02

20,248.65 280,906.04 1,893,831.96 646,539.08 783,321.67
642,062.76
51,257.93 265,568.27
28,703.98
11,872.45
47,610.00 660,485.50 6,793,119.43 1,571,598.25 2,809,751.75

143,215.52
95,120.93
54,513.45
72,700.12
508,251.22

336,713.78
172,985.03
110,003.98
173,245.96
956,040.61

3,147.97
1,617.25
1,028.44
1,619.70
8,938.13

44,488.89
48,713.81
23,897.60

8,987,947.71
6,631,764.40
3,395,253.43
7,146,522.79
32,516,586.82

7,323.36 279,759.23
2,482.82
111.00
26,268.67 396,859.53

36,844,422.07
594,638.02
7,261,468.02
1,203,290.95
104,581,894.21

จากตารางที่ 30 พบว่าค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนหลักหลังรับค่าใช้จ่ายจากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 10 ศูนย์ต้นทุนโดยการปันส่วน ศูนย์ต้นทุนคณะวิทยาการจัดการ มีต้นทุนสูงสุดคือ 36,844,422.07 บาท รองลงมาคือ ศูนย์ต้นทุน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีต้นทุน 32,516,586.82 บาท และศูนย์ต้นทุนลาดับที่สามคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีต้นทุน 8,987,947.71 บาท และมีต้นทุนต่าสุดคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีต้นทุน 594,638.02 บาท

34

ศูนย์ต้นทุนหลัก
1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์

หน่วยตรวจ
สอบภายใน

รวมต้นทุนของศูนย์
สานักงาน ต้นทุนหลัก (หลังรับ
ประสานงาน ต้นทุนจากศูนย์
บัณฑิต
ต้นทุนสนับสนุน)

ตารางที่ 31

ค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามค่าใช้จ่ายและศูนย์ต้นทุน

ศูนย์ตน้ ทุน

รวม

ศูนย์ตน้ ทุนสนับสนุน

ศูนย์ตน้ ทุนของ
ศูนย์ตน้ ทุนหลัก

สานักงานอธิการบดี
ไม่รวมค่าเสื่อม

ค่าเสื่อม

สานักวิทยบริการ
ไม่รวมค่าเสื่อม

ค่าเสื่อม

ศูนย์วิทยาศาสตร์
ไม่รวมค่าเสื่อม

ค่าเสื่อม

ศูนย์ภาษา

ประกัน

ทรัพยากรมนุษย์

ไม่รวมค่าเสื่อม ค่าเสื่อม ไม่รวมค่าเสื่อม ค่าเสื่อม

ไม่รวมค่าเสื่อม

ศูนย์นวัตกรรมฯ

ค่าเสื่อม

ไม่รวมค่าเสื่อม

สานักงานสภามหาวิทยาลัย

ค่าเสื่อม

ไม่รวมค่าเสื่อม

หน่วยตรวจสอบภายใน

สนง.ประสานงานบัณฑิต

รวมต้นทุนจาก

รวมต้นทุนจาก

รวมทั้งสิ้น

การปันส่วน

การปันส่วน

หลังปันส่วน

ค่าเสื่อม ไม่รวมค่าเสื่อม ค่าเสื่อม ไม่รวมค่าเสื่อม ค่าเสื่อม (ไม่รวมค่าเสื่อม) (เฉพาะค่าเสื่อม)

ศูนย์ต้นทุ นหลัก
1. คณะวิทยาศาสตร์

947,359.14

5,689,108.75

786,420.30

-

34,996.37

88,517.54

33,101.38

4,491.90

-

61,547.30

768.04

810,478.86

3,591.97

115,030.62

28,184.90

328,656.89 8,056.89

2,049.46 1,098.51

238.22

7,144,131.99

896,456.58

8,987,947.71

2. คณะเทคโนโลยีอุตฯ

1,497,708.44

3,775,793.90

521,937.81

-

23,243.90

58,758.18

21,972.78

2,985.40

-

40,905.51

510.45

416,379.46

1,845.36

76,401.08

18,719.85

168,845.84 4,139.19

1,052.90

564.35

-

-

4,541,122.27

592,933.69

6,631,764.40

3. คณะเทคโนโลยีสารฯ

429,663.87

2,152,315.81

297,520.21

-

13,320.99

33,238.20

12,429.52

1,698.60

-

23,274.01

290.43

264,782.43

1,173.49

43,785.17

10,728.28

107,371.80 2,632.18

669.56

358.88

-

-

2,627,135.58

338,453.98

3,395,253.43

4. คณะครุศาสตร์

3,046,991.69

2,906,356.20

401,753.17

-

17,765.11

18,050.71

6,750.11

2,267.26

-

31,065.61

387.66

417,007.54

1,848.14

58,392.69

14,307.43

169,100.53 4,145.43

1,054.49

565.21

48,452.97

260.84

3,651,748.00

447,783.10

7,146,522.79

5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

5,051,109.15

20,314,718.15

2,808,156.30

-

124,197.07 125,998.85

47,117.62

15,918.19

-

218,108.70 2,721.75

2,301,214.70

10,198.78

408,227.08 100,024.14

933,164.47 22,876.14

5,819.10 3,119.03

23,769.64

127.96 24,346,938.88

3,118,538.79

32,516,586.82

6. คณะวิทยาการจัดการ

3,271,890.04

25,725,537.12

3,556,107.88

-

157,989.31 160,826.29

60,141.44

20,248.65

-

277,443.87 3,462.17

1,885,475.70

8,356.26

519,299.80 127,239.28

764,578.35 18,743.32

4,767.81 2,555.55

278,261.25 1,497.98 29,636,438.84

3,936,093.19

36,844,422.07

7. สานักศิลปะฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,134.15

-

-

-

-

639,229.75

2,833.01

-

-

-

-

-

28,577.33

126.65

8. สถาบันวิจัยฯ

594,638.02

9. โรงเรียนสาธิต

3,078,457.70

2,808,678.81

388,250.97

-

9,519.36

10. สาธิตพระพุทธบาท

1,011,240.25

132,173.12

18,270.63

-

919.52

18,929,058.30

63,504,681.86

8,778,417.27

-

รวมทั้งสิ้น

44,250.67

11,055.25
-

381,951.63 496,445.02

185,647.00

47,610.00

0.00

652,345.00 8,140.50

6,763,145.77

41,170.34
-

10,087.59
-

259,213.75 6,354.52
11,588.37

284.08

29,973.66 1,262,306.78 309,291.47 2,742,520.00 67,231.75

594,638.02

1,616.42

866.40

-

-

3,760,964.32

422,046.00

7,261,468.02

72.26

38.74

-

-

172,411.08

19,639.62

1,203,290.95

17,102.00 9,166.67

394,734.53 2,125.00 75,880,890.96

9,771,944.95 104,581,894.21

จากตารางที่ 31 พบว่าค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นของทุกศูนย์ตน้ ทุนหลัก เป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ตน้ ทุนหลัก 18,929,058.30 บาท เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการปันส่วน(ไม่รวมค่าเสื่อม) เท่ากับ 75,880,890.96 บาท และเป็นต้นทุนเฉพาะค่าเสื่อมราคา 9,771,944.95 บาท
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36
ตารางที่ 32 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์ต้นทุนหลักหลังรับปันส่วน
ค่าใช้จ่าย
ศูนย์ต้นทุนหลัก
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. คณะวิทยาการจัดการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

66,623,279.39
44,244,982.12
30,239,358.04

8,987,947.71
6,631,764.40
3,395,253.43

75,611,227.10
50,874,595.52
33,634,611.47

41,190,137.72
101,990,782.16
106,513,123.01

7,146,522.79
32,516,586.82
36,844,422.07

48,336,660.51
134,507,368.98
143,357,545.08

7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

3,986,398.00
20,246,442.24

594,638.02

3,986,398.00
20,841,080.26

9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท)

37,082,318.42
5,807,813.38

7,261,468.02
1,203,290.95

44,343,786.44
7,011,104.33

457,924,634.48

104,581,894.21

562,506,528.69

รวมทั้งสิ้น

จากตารางที่ 32 พบว่างบประมาณของศูนย์ต้นทุนหลักหลังรับปันส่วน จาแนกตามประเภทงบประมาณ
คือเงินประมาณ 457,924,634.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.41 และเงินนอกงบประมาณ 104,581,894.21 บาท คิดเป็นร้อยละ
18.59
งบประมาณของศูนย์ต้นทุนหลัก ที่มีค่าใช้จ่ายรวมสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ คณะวิทยาการจัดการ มีค่าใช้จ่าย
143,357,545.08 บาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าใช้จ่าย 134,507,368.98 บาท และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีค่าใช้จ่าย 75,611,227.10 บาท

ตารางที่ 33 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์ต้นทุนหลักหลังรับปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
ศูนย์ต้นทุนหลัก

รวมต้นทุน
(ไม่รวมค่าเสื่อม)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49,768,002.03
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26,422,742.25
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
22,797,932.77
4. คณะครุศาสตร์
34,330,920.29
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77,530,630.36
6. คณะวิทยาการจัดการ
74,878,207.99
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3,840,038.46
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
17,812,690.17
9. โรงเรียนสาธิต
31,676,260.49
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท)
5,602,337.41
รวมทั้งสิ้น
344,659,762.22

เงินงบประมาณ
ต้นทุนค่าเสื่อม ต้นทุนค่าเสื่อม
(ศูนย์ต้นทุน) (เฉพาะปันส่วน)
8,043,451.72 8,811,825.64
12,987,276.84 4,834,963.03
4,638,726.52 2,802,698.75
2,961,636.77 3,897,580.66
2,160,173.43 22,299,978.37
5,895,644.66 25,739,270.36
146,359.54
2,433,752.07
1,779,608.26 3,626,449.67
58,679.17
146,796.80
41,105,308.98 72,159,563.28

รวม

รวมต้นทุน
(ไม่รวมค่าเสื่อม)
7,801,210.70
5,307,770.73
2,973,392.38
6,327,747.80
28,315,865.88
31,722,808.57

66,623,279.39
44,244,982.12
30,239,358.04
41,190,137.72
101,990,782.16
106,513,123.01
3,986,398.00
20,246,442.24
580,179.70
37,082,318.42 5,764,438.85
5,807,813.38 1,113,687.44
457,924,634.48 89,907,102.05

เงินนอกงบประมาณ
ต้นทุนค่าเสื่อม ต้นทุนค่าเสื่อม
รวมต้นทุน
รวม
(ศูนย์ต้นทุน) (เฉพาะปันส่วน)
(ไม่รวมค่าเสื่อม)
290,280.43
896,456.58 8,987,947.71 57,569,212.73
731,059.98
592,933.69 6,631,764.40 31,730,512.98
83,407.07
338,453.98 3,395,253.43 25,771,325.15
370,991.89
447,783.10 7,146,522.79 40,658,668.09
1,082,182.15 3,118,538.79 32,516,586.82 105,846,496.24
1,185,520.31 3,936,093.19 36,844,422.07 106,601,016.56
3,840,038.46
14,458.32
594,638.02 18,392,869.87
1,074,983.17
422,046.00 7,261,468.02 37,440,699.34
69,963.89
19,639.62 1,203,290.95
6,716,024.85
4,902,847.21 9,771,944.95 104,581,894.21 434,566,864.27

รวมทั้งสิ้น
ต้นทุนค่าเสื่อม ต้นทุนค่าเสื่อม
(ศูนย์ต้นทุน) (เฉพาะปันส่วน)
8,333,732.15 9,708,282.22
13,718,336.82 5,427,896.72
4,722,133.59 3,141,152.73
3,332,628.66 4,345,363.76
3,242,355.58 25,418,517.16
7,081,164.97 29,675,363.55
146,359.54
2,448,210.39
2,854,591.43 4,048,495.67
128,643.06
166,436.42
46,008,156.19 81,931,508.23

รวม
75,611,227.10
50,876,746.52
33,634,611.47
48,336,660.51
134,507,368.98
143,357,545.08
3,986,398.00
20,841,080.26
44,343,786.44
7,011,104.33
562,506,528.69
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จากตารางที่ 33 พบว่างบประมาณของศูนย์ต้นทุนหลักหลังรับปันส่วน งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 562,506,528.69 บาท เป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 434,566,864.27 บาท เป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคา
(จากศูนย์ต้นทุนหลัก) 46,008,156.19 บาท ต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่มาจากการปันส่วนจากต้นทุนสนับสนุน 81,931,508.23 บาท
งบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณ 457,924,634.48 บาท เป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 344,659,762.22 บาท เป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคา 41,105,308.98 บาท และเป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคา
ที่มาจากการปันส่วนต้นทุนสนับสนุน 72,159,563.28 บาท
งบประมาณรายจ่ายของเงินนอกงบประมาณ 104,581,894.21 บาท เป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 89,907,102.05 บาท เป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคา 4,902,847.21 บาท และเป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคา
ที่มาจากการปันส่วนต้นทุนสนับสนุน 9,771,944.95 บาท

ตารางที่ 34 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์ต้นทุนหลักหลังรับปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนสนับสนุน จาแนกตามแหล่งของเงิน
ศูนย์ต้นทุนหลัก

49,768,002.03
26,422,742.25
22,797,932.77
34,330,920.29
77,530,630.36
74,878,207.99
3,840,038.46
17,812,690.17
31,676,260.49
5,602,337.41
344,659,762.22

ต้นทุน
เงินนอกงบประมาณ
7,801,210.70
5,307,770.73
2,973,392.38
6,327,747.80
28,315,865.88
31,722,808.57
580,179.70
5,764,438.85
1,113,687.44
89,907,102.05

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ
เงินงบประมาณ
16,855,277.36
17,822,239.87
7,441,425.27
6,859,217.43
24,460,151.80
31,634,915.02
146,359.54
2,433,752.07
5,406,057.93
205,475.97
113,264,872.26

เงินนอกงบประมาณ
1,186,737.01
1,323,993.67
421,861.05
818,774.99
4,200,720.94
5,121,613.50
14,458.32
1,497,029.17
89,603.51
14,674,792.16

รวม
18,042,014.37
19,146,233.54
7,863,286.32
7,677,992.42
28,660,872.74
36,756,528.52
146,359.54
2,448,210.39
6,903,087.10
295,079.48
127,939,664.42

รวมงบประมาณ
75,611,227.10
50,874,595.52
33,634,611.47
48,336,660.51
134,507,368.98
143,357,545.08
3,986,398.00
20,841,080.26
44,343,786.44
7,011,104.33
562,506,528.69

จากตารางที่ 34 งบประมาณของศูนย์ต้นทุนหลักหลังรับปันส่วน จาแนกเป็นต้นทุนจากเงินงบประมาณ 457,924,634.48 บาท เป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) 344,659,762.22 บาท
เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายจากค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ 113,264,872.26 บาท
ต้นทุนจากเงินนอกงบประมาณ 104,581,894.21 บาท เป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย(ไม่ร่วมค่าเสื่อมราคา) 89,907,102.05 บาท เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายจากค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ 14,674,792.16 บาท
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1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(พระบาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ต้นทุน
เงินงบประมาณ

ตารางที่ 35

แสดงการปันส่วนต้นทุนเงินงบประมาณ ประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์ต้นทุนหลักเข้าสูก่ ิจกรรมหลัก
ต้นทุนของ

ศูนย์ต้นทุนหลัก

กิจกรรมหลัก

เงินงบประมาณ

ด้านวิทยาศาสตร์
สัดส่วน

ต้นทุน

ด้านสังคมศาสตร์

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและนวัตกรรมฯ

สัดส่วน

ต้นทุน

สัดส่วน

ต้นทุน

ดาเนินงานยุทธศาสตร์ฯ

สัดส่วน

ต้นทุน

สัดส่วน

ต้นทุน

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัดส่วน

ต้นทุน

66,623,279.39 0.813

54,164,726.14

-

-

0.003

199,869.84

-

-

0.184

12,258,683.41

-

-

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

44,244,982.12 0.871

38,537,379.42

-

-

0.003

132,734.95

-

-

0.126

5,574,867.75

-

-

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

30,239,358.04 0.872

26,368,720.21

-

-

0.017

514,069.09

-

-

0.111

3,356,568.74

-

-

4. คณะครุศาสตร์

41,190,137.72

-

-

0.760

31,304,504.67 0.015

617,852.07

-

-

0.225

9,267,780.98

-

-

5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ

101,990,782.16

-

-

0.330

33,656,958.11 0.053 5,405,511.45

-

-

0.617

62,928,312.60

-

-

6. คณะวิทยาการจัดการ

106,513,123.01

-

-

0.861

91,707,798.91 0.030 3,195,393.69

-

-

0.109

11,609,930.41

-

-

3,986,398.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

20,246,442.24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. โรงเรียนสาธิต

37,082,318.42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

37,082,318.42

5,807,813.38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

5,807,813.38

7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

10. โรงเรียนสาธิต (พระบาท)
รวมทั้งสิน้

457,924,634.48

119,070,825.77

156,669,261.69

1.000 3,986,398.00

14,051,829.09

1.000 20,246,442.24

20,246,442.24

104,996,143.89

42,890,131.80

จากตารางที่ 35 พบว่างบประมาณค่าใช้จ่ายของเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชื่อมโยงเข้าสูก่ ิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 119,070,825.77 บาท
กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 156,669,261.69 บาท กิจกรรมหลักส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 14,051,829.09 บาท กิจกรรมหลักการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
20,246,442.24 บาท กิจกรรมหลักดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 104,996,143.89 บาท และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 42,890,131.80 บาท
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1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ตารางที่ 36

แสดงการปันส่วนต้นทุนเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าสู่ผลผลิตหลัก

ชื่อกิจกรรม

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ฯ
3. ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. การวิจัยและนวัตกรรมฯ
5. ดาเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
6. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 1
ผลผลิตที่ 2
(ผู้สาเร็จการศึกษา (ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์) ด้านสังคมศาสตร์)
119,070,825.77
119,070,825.77
156,669,261.69
156,669,261.69
14,051,829.09
20,246,442.24
104,996,143.89
42,890,131.80

ต้นทุนกิจกรรม

ผลผลิตหลัก
ผลผลิตที่ 3
ผลผลิตที่ 4
(ผลงานทานุบารุง
(โครงการวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม)
และนวัตกรรมฯ)

ผลผลิตที่ 5
(โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ)

ผลผลิตที่ 6
(โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ)

14,051,829.09
20,246,442.24
104,996,143.89
42,890,131.80
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รวมต้นทุนผลผลิต
จานวนกิจกรรม (หน่วยนับ)
ต้นทุนผลผลิต/หน่วย

457,924,634.48

119,070,825.77
1,650
72,164.14

156,669,261.69
6,094
25,708.77

14,051,829.09
8
1,756,478.64

20,246,442.24
8
2,530,805.28

104,996,143.89
17
6,176,243.76

42,890,131.80
1,554
27,599.83

จากตารางที่ 36 พบว่าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของกิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 72,164.14 บาท กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
เท่ากับ 25,708.77 บาท กิจกรรมหลักส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ 1,756,478.64 บาท กิจกรรมหลักการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 2,530,805.28 บาท
กิจกรรมหลักดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเท่ากับ 6,176,243.76 บาท และกิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับ 27,599.83 บาท

ตารางที่ 37

แสดงการปันส่วนต้นทุนเงินนอกงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์ต้นทุนหลักเข้าสู่กิจกรรมหลัก

10. โรงเรียนสาธิต (พระบาท)
รวมทั้งสิ้น

1,203,290.95
104,581,894.21

ศูนย์ต้นทุนหลัก

กิจกรรมหลัก
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านสังคมศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมฯ
ดาเนินงานยุทธศาสตร์ฯ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
1.000
8,987,947.71 1.000
6,631,764.40 1.000
3,395,253.43 1.000
7,146,522.79 1.000
32,516,586.82 0.998
36,770,733.22 0.002
73,688.85 1.000
594,638.02 1.000
7,261,468.02
-

19,014,965.54

-

76,433,842.83

-

594,638.02

-

1.000
73,688.85

1,203,290.95
8,464,758.97

จากตารางที่ 37 พบว่างบประมาณค่าใช้จ่ายของเงินนอกงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2563 เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19,014,965.54 บาท
กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 76,433,842.83 บาท กิจกรรมหลักการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 594,638.02 บาท กิจกรรมหลักดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 73,688.85 บาท และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,464,758.97 บาท
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1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต

ต้นทุนของ
เงินนอก
งบประมาณ
8,987,947.71
6,631,764.40
3,395,253.43
7,146,522.79
32,516,586.82
36,844,422.07
594,638.02
7,261,468.02

ตารางที่ 38

แสดงการปันส่วนต้นทุนเงินนอกงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าสู่ผลผลิตหลัก

ชื่อกิจกรรม

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ฯ
3. การวิจัยและนวัตกรรมฯ
4. ดาเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 1
ผลผลิตที่ 2
(ผู้สาเร็จการศึกษา (ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์) ด้านสังคมศาสตร์)
19,014,965.54
19,014,965.54
76,433,842.83
76,433,842.83
594,638.02
73,688.85
8,464,758.97

ต้นทุนกิจกรรม

ผลผลิตหลัก
ผลผลิตที่ 4
(โครงการวิจัย
และนวัตกรรมฯ)

ผลผลิตที่ 5
ผลผลิตที่ 6
(โครงการยุทธศาสตร์ (โครงการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยฯ) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ)

594,638.02
73,688.85
8,464,758.97
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รวมต้นทุนผลผลิต
จานวนกิจกรรม (หน่วยนับ)
ต้นทุนผลผลิต/หน่วย

104,581,894.21

19,014,965.54
1,650
11,524.22

76,433,842.83
6,094
12,542.48

594,638.02
8
74,329.75

73,688.85
17
4,334.64

8,464,758.97
1,554
5,447.08

จากตารางที่ 38 พบว่าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของกิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 11,524.22 บาท กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
เท่ากับ 12,542.97 บาท กิจกรรมหลักดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 74,329.75 บาท กิจกรรมหลักดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เท่ากับ 4,334.64 บาท กิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับ 5,447.08 บาท

ตารางที่ 39 แสดงต้นทุน เงินงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของผลผลิตหลัก

ชื่อกิจกรรม

รวมต้นทุนผลผลิต
จานวนผลผลิต (หน่วยนับ)
ต้นทุนผลผลิต/หน่วย

119,070,825.77
156,669,261.69
14,051,829.09
20,246,442.24
104,996,143.89
42,890,131.80
457,924,634.48

119,070,825.77
351
339,233.12

156,669,261.69
1,296
120,886.78

14,051,829.09
8
1,756,478.64

20,246,442.24
8
2,530,805.28

104,996,143.89
17
6,176,243.76

42,890,131.80
445
96,382.32

จากตารางที่ 39 พบว่าต้นทุนผลผลิตของผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 339,233.12 บาท ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 120,886.78 บาท
ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ 1,756,478.64 บาท ผลผลิตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 2,530,805.28 บาท ผลผลิตโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เท่ากับ 6,176,243.76 บาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 96,382.32 บาท
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1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ฯ
3. ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาฯ
5. ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
6. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต้นทุนกิจกรรม

ผลผลิตหลัก
ผลผลิตที่ 1
ผลผลิตที่ 2
ผลผลิตที่ 3
ผลผลิตที่4
ผลผลิตที่ 5
ผลผลิตที่ 6
(ผู้สาเร็จการศึกษา (ผู้สาเร็จการศึกษา (ผลงานทานุบารุง
(โครงการวิจัย
(โครงการยุทธศาสตร์ (โครงการสนับสนุน
ด้านวิทยาศาสตร์) ด้านสังคมศาสตร์ ) ศิลปวัฒนธรรม) และนวัตกรรมฯ)
มหาวิทยาลัยฯ) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ)
119,070,825.77
156,669,261.69
14,051,829.09
20,246,442.24
104,996,143.89
42,890,131.80

ตารางที่ 40 แสดงต้นทุนนอกงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของผลผลิตหลัก
ผลผลิตหลัก
ชื่อกิจกรรม

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ฯ
3. การวิจัยและนวัตกรรมฯ

รวมต้นทุนผลผลิต
จานวนผลผลิต (หน่วยนับ)
ต้นทุนผลผลิต/หน่วย

ผลผลิตที่ 1
ผลผลิตที่ 2
ผลผลิตที่ 4
ผลผลิตที่ 5
ผลผลิตที่ 6
(ผู้สาเร็จการศึกษา (ผู้สาเร็จการศึกษา (โครงการวิจัย (โครงการยุทธศาสตร์ (โครงการสนับสนุน
ด้านวิทยาศาสตร์) ด้านสังคมศาสตร์ ) และนวัตกรรมฯ)
มหาวิทยาลัยฯ) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ)
19,014,965.54
19,014,965.54
76,433,842.83
76,433,842.83
594,638.02
594,638.02
73,688.85
73,688.85
8,464,758.97
8,464,758.97

104,581,894.21

19,014,965.54
351
54,173.69

76,433,842.83
1,296
58,976.73

594,638.02
8
74,329.75

73,688.85
17
4,334.64

8,464,758.97
445
19,021.93

จากตารางที่ 40 พบว่าต้นทุนผลผลิตของผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 54,173.69 บาท ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 58,976.73 บาท
ผลผลิตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 74,329.75 บาท ผลผลิตโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เท่ากับ 4,334.64 บาท และผลผลิต
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 19,021.93 บาท
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4. ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต้นทุนกิจกรรม

ตารางที่ 41 แสดงการปันส่วนต้นทุนเงินงบประมาณ ปี 2563 (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ของศูนย์ต้นทุนหลักเข้าสู่กิจกรรมหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลัก

ต้นทุนของ
เงินงบประมาณ

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านสังคมศาสตร์
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
49,768,002.03 0.813 40,461,385.65

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

26,422,742.25
22,797,932.77
34,330,920.29
77,530,630.36
74,878,207.99
3,840,038.46

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(วัดพระพุทธบาท)
รวมทั้งสิ้น

17,812,690.17
31,676,260.49
5,602,337.41
344,659,762.22

0.871 23,014,208.50
0.872 19,879,797.38
0.760 26,091,499.42
0.330 25,585,108.02
0.861 64,470,137.08

กิจกรรมหลัก
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและนวัตกรรม
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
0.003 149,304.01
0.003
79,268.23
0.017 387,564.85
0.015 514,963.80
0.053 4,109,123.41
0.030 2,246,346.24
1.000 3,840,038.46

ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
0.184 9,157,312.37
0.126 3,329,265.52
0.111 2,530,570.54
0.225 7,724,457.07
0.617 47,836,398.93
0.109 8,161,724.67

83,355,391.53

116,146,744.52

11,326,609.00

17,812,690.17
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1.000 17,812,690.17

78,739,729.10

1.000 31,676,260.49
1.000 5,602,337.41
37,278,597.90

จากตารางที่ 41 พบว่างบประมาณค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนหลักเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83,355,391.53 บาท กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
116,146,744.52 บาท กิจกรรมหลักส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 11,326,609 บาท กิจกรรมหลักดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 17,812,690.17 บาท กิจกรรมหลักดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 78,739,729.10 บาท และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37,278,597.90 บาท

ตารางที่ 42 แสดงการปันส่วนต้นทุนเงินนอกงบประมาณ ปี 2563 (ไม่รวมค่าเสือ่ มราคา) ของศูนย์ตน้ ทุนหลักเข้าสูก่ ิจกรรมหลัก

ศูนย์ตน้ ทุนหลัก

จากตารางที่ 42 พบว่างบประมาณค่าใช้จ่ายของศูนย์ตน้ ทุนหลักเชื่อมโยงเข้าสูก่ ิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,082,373.81 บาท กิจกรรมจัดการ
เรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 66,302,976.63 บาท กิจกรรมหลักดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม 580,179.70 บาท กิจกรรมหลักดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 63,445.62 บาท และกิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,878,126.29 บาท
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1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต (วัดพระพุทธบาท)
รวมทั้งสิน้

ต้นทุนของ
กิจกรรมหลัก
เงินนอก
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านสังคมศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม
ดาเนินงานยุทธศาสตร์ฯ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
7,801,210.70
1.000 7,801,210.70 5,307,770.73
1.000 5,307,770.73 2,973,392.38
1.000 2,973,392.38 6,327,747.80
1.000 6,327,747.80 28,315,865.88
1.000 28,315,865.88 31,722,808.57
0.998 31,659,362.95 0.002
63,445.62 580,179.70
1.000
580,179.70
5,764,438.85
1.000 5,764,438.85
1,113,687.44
1.000 1,113,687.44
89,907,102.05
16,082,373.81
66,302,976.63
580,179.70
63,445.62
6,878,126.29

ตารางที่ 43 แสดงการปันส่วนต้นทุนค่าเสือ่ มราคา ปี 2563 เงินงบประมาณ ของศูนย์ตน้ ทุนหลักเข้าสูก่ ิจกรรมหลัก

ด้านวิทยาศาสตร์
สัดส่วน
ต้นทุน
0.813 13,703,340.50
0.871 15,523,170.93
0.872 6,488,922.84
35,715,434.27

ด้านสังคมศาสตร์
สัดส่วน
ต้นทุน
0.760 5,213,005.25
0.330 8,071,850.09
0.861 27,237,661.83
40,522,517.17

กิจกรรมหลัก
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและนวัตกรรม
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน ต้นทุน
0.003
50,565.83 0.003
53,466.72 0.017 126,504.23 0.015 102,888.26 0.053 1,296,388.05 0.030 949,047.45 1.000 146,359.54 1.000 2,433,752.07
2,725,220.08
2,433,752.07

ดาเนินงานยุทธศาสตร์
สัดส่วน
ต้นทุน
0.184 3,101,371.03
0.126 2,245,602.22
0.111 825,998.20
0.225 1,543,323.92
0.617 15,091,913.66
0.109 3,448,205.74
26,256,414.77

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัดส่วน
ต้นทุน
1.000 5,406,057.93
1.000 205,475.97
5,611,533.90

จากตารางที่ 43 พบว่างบประมาณค่าใช้จ่ายของศูนย์ตน้ ทุนหลักเชื่อมโยงเข้าสูก่ ิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35,715,434.27 บาท กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์ 40,522,517.17 บาท กิจกรรมหลักส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 2,725,220.08 บาท กิจกรรมหลักดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม 2,433,752.07 บาท
กิจกรรมหลักดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26,256,414.77 บาท และกิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,611,533.90 บาท
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ต้นทุนของ
ศูนย์ตน้ ทุนหลัก
งบประมาณ
ค่าเสือ่ มราคา
1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
16,855,277.36
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17,822,239.87
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7,441,425.27
4. คณะครุศาสตร์
6,859,217.43
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
24,460,151.80
6. คณะวิทยาการจัดการ
31,634,915.02
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
146,359.54
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2,433,752.07
9. โรงเรียนสาธิต
5,406,057.93
10. โรงเรียนสาธิต(วัดพระพุทธบาท)
205,475.97
รวมทั้งสิน้
113,264,872.26

ตารางที่ 44 แสดงการปันส่วนต้นทุนค่าเสือ่ มราคา ปี 2563 เงินนอกงบประมาณ ของศูนย์ตน้ ทุนหลักเข้าสูก่ ิจกรรมหลัก

ศูนย์ตน้ ทุนหลัก

จากตารางที่ 44 พบว่างบประมาณค่าใช้จ่ายของศูนย์ตน้ ทุนหลักเชื่อมโยงเข้าสูก่ ิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,932,591.73 บาท
กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 10,130,866.20 บาท กิจกรรมหลักดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม 14,458.32 บาท กิจกรรมหลักดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 10,243.23 บาท และกิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,586,632.68 บาท
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1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โรงเรียนสาธิต
10. โรงเรียนสาธิต(วัดพระพุทธบาท)
รวมทั้งสิน้

ต้นทุนของ
กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านสังคมศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าเสือ่ มราคา
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
สัดส่วน
ต้นทุน
1,186,737.01
1.000 1,186,737.01
1,323,993.67
1.000 1,323,993.67
421,861.05
1.000 421,861.05
818,774.99
1.000
818,774.99
4,200,720.94
1.000 4,200,720.94
5,121,613.50
0.998 5,111,370.27
0.002
10,243.23
14,458.32
1.000 14,458.32
1,497,029.17
1.000 1,497,029.17
89,603.51
1.000
89,603.51
14,674,792.16
2,932,591.73
10,130,866.20
14,458.32
10,243.23
1,586,632.68

ตารางที่ 45

ต้นทุนกิจกรรมหลัก จาแนกตามแหล่งของเงิน
กิจกรรม

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง

ค่าเสื่อมราคา

รวมงบประมาณ

1,346,501.84
1,941,061.02
34,974.07
34,974.07

38,648,026.00
50,653,383.37
2,725,220.08
2,448,210.39

138,085,791.34
233,103,104.52
14,051,829.08
20,841,080.26

26,266,658.00

105,069,832.72

7,198,166.58
127,939,664.42

51,354,890.77
562,506,528.69

กิจกรรมหลัก
82,008,889.69
114,205,683.50
11,291,634.93
17,777,716.10

16,082,373.81
66,302,976.63

78,739,729.10

63,445.62

37,278,597.90
341,302,251.22

6,878,126.29
89,907,102.05

580,179.70

-
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1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
3. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ดาเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม/วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/เผยแพร่งานวิจัย
5. ดาเนินการนาองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
6. จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3,357,511.00

จากตารางที่ 45 พบว่าเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายการดาเนินงานทั้งสิ้น 562,506,528.69 บาท เป็นเงินงบประมาณ 341,302,251.22 บาท เงินนอกงบประมาณ 89,907,102.05 บาท
งบกลาง 3,357,511 บาท และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 127,939,664.42 บาท

ตอนที่ 2 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามกลุมสาขาวิชาเกณฑ สมศ.
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ตารางที่ 46 ตารางสรุปต้นทุนผลผลิตต่อนักศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จาแนกตามกลุม่ สาขาวิชาเกณฑ์ สมศ.
กลุม่ สาขาวิชา
ลาดับ

จานวนน.ศ. จานวนน.ศ.

ตาม สมศ.

หน่วยงาน

หัวจริง

เต็มเวลา

ต้นทุนของ

ต้นทุนต่อหัว

ต้นทุนต่อ

หน่วยงาน

นศ.จริง

นักศึกษาเต็ม

(FTES)
1 กลุม่ วิทยาศาสตร์
กายภาพ

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

532

402.91 28,117,263.86 52,852.00

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

738

233.06 28,843,991.11 39,084.00 123,762.08

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

553

354.72 17,764,797.47 32,124.41

50,081.18

1,823

990.69 74,726,052.44 40,990.70

75,428.29

รวม
2 กลุม่ วิศวกรรมศาสตร์ 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม
3 กลุม่ ครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์

139

88.97

6,667,380.00 47,966.76

74,939.64

139

88.97

6,667,380.00 47,966.76

74,939.64

835

1,400.14 33,872,339.16 40,565.68

24,192.11

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,010

728.90 27,378,285.83 27,107.21

37,561.10

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

664

424.95 35,035,410.00 52,764.17

82,445.96

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

195

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

248

6. คณะครุศาสตร์ (ป.โท)

35

4 กลุม่ มนุษยศาสตร์/ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

124.13 11,999,176.18 48,383.77
37.50

4,578,688.30 130,819.67 122,098.35

1,506

1,429.02 37,042,497.41 24,596.61

25,921.61

20.25

1,752,761.69 64,917.10

86,556.13

1,533

1,449.27 38,795,259.10 25,306.76

26,768.83

2,984

1,488.24 123,497,398.70 41,386.53

82,982.18

18

9.38

4,981,133.43 276,729.64 531,037.68

3,002

1,497.62 128,478,532.13 42,797.65

รวมทุกกลุ่มสาขา

9,484

6,808.30 371,188,895.86

เฉลี่ยทุกกลุ่มสาขาวิชา

-

หมายเหตุ : นักศึกษารวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

96,666.21

44,044.82

รวม

รวม

9,657,772.72 49,527.04 146,042.23

2,781.75 122,521,672.19 41,018.30

27

2. คณะวิทยาการจัดการ (ป.โท)

66.13

2,987

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ป.โท)

5 กลุม่ บริหาร พาณิชย 1. คณะวิทยาการจัดการ
บัญชี ท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์

69,785.47

1. คณะครุศาสตร์

รวม
สังคมศาสตร์

เวลา (FTES)

-

-

39,138.43

85,788.47
54,520.06
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จากตารางที่ 46 พบว่ากลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาจริง มีคา่ ต่ากว่าต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา
ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 40,990.70 บาท และ 75,428.29 บาท ตามลาดับ
กลุม่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาจริง มีคา่ ต่ากว่าต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 47,966.76 บาท และ
74,939.64 บาท ตามลาดับ
กลุม่ สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาจริง มีคา่ ต่ากว่าต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 41,018.30 บาท
และ 44,044.82 บาท ตามลาดับ
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาจริง มีคา่ ต่ากว่าต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 25,306.76
บาท และ 26,768.83 บาท ตามลาดับ
กลุม่ สาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาจริง มีคา่ ต่ากว่าต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็ม
เวลา ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 42,797.65 บาท และ 85,788.47 บาท ตามลาดับ
เฉลีย่ ทุกกลุม่ สาขาวิชา ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาจริง มีคา่ ต่ากว่าต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 39,138.43 บาท และ
54,520.06 บาท ตามลาดับ
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ตารางที่ 47

ตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาจริงประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563 ของการ
ผลิตบัณฑิต จำแนกตามกลุมสาขาวิชา
ลำดับ
กลุมสาขาวิชาตามเกณฑ
ตนทุนผลผลิตตอ
หนวยงาน
ของ สมศ.
หัวนักศึกษาจริง
1 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
40,990.70

2
3

กลุมวิศวกรรมศาสตร
กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร

4

กลุมมนุษยศาสตร/

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. คณะครุศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะครุศาสตร (ป.โท)
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สังคมศาสตร

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ป.โท)

กลุมบริหาร พาณิชยศาสตร การ
บัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร

1. คณะวิทยาการจัดการ

5

47,966.76
41,018.30

25,306.76
42,797.65

2. คณะวิทยาการจัดการ (ป.โท)

เฉลี่ยทุกกลุมสาขาวิชา

39,138.43

จากตารางที่ 47 พบวาตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาจริง จำแนกตามกลุมสาขาวิชา มี 5 กลุมสาขาวิชา คือ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ตนทุนตอหนวย 40,990.70 บาท กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตนทุนตอหนวย
47,966.76 บาท กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ตนทุนตอหนวย 41,018.30 บาท กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/
สังคมศาสตร ตนทุนตอหนวย 25,306.76 บาท กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
ตนทุนตอหนวย 42,797.65 บาท และมีตนทุนเฉลี่ยทุกสาขาวิชาเทากับ 39,138.43 บาท
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ตารางที่ 48 สรุปผลการคำนวณตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาจริง ปงบประมาณ 2563 จำแนก
ตามกลุมสาขาวิชา และคณะ
ลำดับ กลุมสาขาวิชาตามเกณฑของ สมศ.
หนวยงาน
จำนวนนักศึกษาหัว
จริง
1 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
40,990.70
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
52,852.00
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39,084.00
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
32,124.41
2 กลุมวิศวกรรมศาสตร
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47,966.76
3 กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
41,018.30
1. คณะครุศาสตร
40,565.68
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
27,107.21
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
52,764.17
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49,527.04
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
48,383.77
6. คณะครุศาสตร (ป.โท)
130,819.67
4 กลุมมนุษยศาสตร/สังคมศาสตร
25,306.76
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
24,596.61
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ป.โท)
64,917.10
5 กลุมบริหาร พาณิชยศาสตร
42,797.65
การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 1. คณะวิทยาการจัดการ
41,386.53
2. คณะวิทยาการจัดการ (ป.โท)
276,729.64
เฉลี่ยทุกกลุมสาขาวิชา
39,138.43
จากตารางที่ 48 ตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาจริง จำแนกตามกลุมสาขาวิชา มี 5 กลุมสาขาวิชา คือ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตนทุนตอหนวย 52,852 บาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตนทุนตอหนวย39,084 บาท และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตนทุนตอหนวย32,124.41 บาท
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตนทุนตอหนวย 47,966.76 บาท
กลุ มสาขาวิ ชาครุ ศาสตร /ศึ กษาศาสตร ประกอบด วยคณะครุ ศาสตร ต นทุ นต อหน วย 40,565.68 บาท, คณะ
มนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร ต นทุ นต อหน วย 27,107.21 บาท , คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ต นทุ นต อหน วย
52,764.17 บาท , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตนทุนตอหนวย 49,527.04 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตนทุนตอหนวย
48,383.77 บาท และคณะครุศาสตร (ป.โท) ตนทุนตอหนวย 130,819.67 บาท
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร ประกอบดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตนทุนตอหนวย
24,596.61 บาท และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ป.โท) ตนทุนตอหนวย 64,917.10 บาท
กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร ประกอบดวยคณะวิทยาการจัดการ ตนทุนตอ
หนวย 41,386.53 บาท และคณะวิทยาการจัดการ (ป.โท) ตนทุนตอหนวย 276,729.64 บาท
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ตารางที่ 49

ตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563
ของการผลิตบัณฑิต จำแนกตามกลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาตามเกณฑ
ตนทุนผลผลิต
ลำดับ
ของ สมศ.
หนวยงาน
ตอหัวนักศึกษา
เต็มเวลา (FTES)
1
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
75,428.29
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

กลุมวิศวกรรมศาสตร

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

74,939.64

3

กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร

1. คณะครุศาสตร

44,044.82

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะครุศาสตร (ป.โท)
4

กลุมมนุษยศาสตร/สังคมศาสตร

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ป.โท)
1. คณะวิทยาการจัดการ

5

กลุมบริหาร พาณิชยศาสตร
การบัญชี องเที่ยว เศรษฐศาสตร 2. คณะวิทยาการจัดการ (ป.โท)
เฉลี่ยทุกกลุมสาขาวิชา

26,768.83

85,788.47
54,520.06

จากตารางที่ 49 พบวาตนทุนผลผลิตตอหั วนักศึกษาเต็ มเวลา (FTES) จำแนกตามกลุมสาขาวิชา มี 5 กลุ ม
สาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ตนทุนตอหนวย 75,428.29 บาท กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ตนทุนตอหนวย 74,939.64 บาท กลุมสาขา วิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ตนทุนตอหนวย 44,044.82 บาท กลุมสาขาวิชา
มนุ ษยศาสตร/สั งคมศาสตร ต น ทุ น ต อหน วย 26,768.83 บาท และกลุ มสาขาวิ ชาบริหาร พาณิ ชยศาสตร การบั ญ ชี
ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร ตนทุนตอหนวย 85,788.47 บาท และตนทุนเฉลี่ยทุกกลุมสาขาวิชาเทากับ 54,520.06 บาท
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ตารางที่

50

สรุปผลการคำนวณตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปงบประมาณพ.ศ. 2563
จำแนกตามกลุมสาขาวิชา และคณะ
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
ลำดับ กลุมสาขาวิชาตามเกณฑของ สมศ.
หนวยงาน
1 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
75,428.29
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
69,785.47
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
123,762.08
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
50,081.18
2 กลุมวิศวกรรมศาสตร
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
74,939.64
3 กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
44,044.82
1. คณะครุศาสตร
24,192.11
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
37,561.10
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
82,445.96
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
146,042.23
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
96,666.21
6. คณะครุศาสตร (ป.โท)
122,098.35
4 กลุมมนุษยศาสตร/สังคมศาสตร
26,768.83
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
25,921.61
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ป.โท)
86,556.13
กลุมบริหาร พาณิชยศาสตร
85,788.47
การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 1. คณะวิทยาการจัดการ
82,982.18
2. คณะวิทยาการจัดการ (ป.โท)
531,037.68
เฉลี่ยทุกกลุมสาขา
54,520.06
จากตารางที่ 50 ตนทุนผลผลิตตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)จำแนกตามกลุมสาขาวิชาและคณะมี 5 กลุม คือ
กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ก ายภาพ ประกอบด ว ย คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ต น ทุ น ต อ หน ว ย
69,785.47 บาท, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตนทุนตอหนวย 123,762.08 บาท และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตนทุนตอหนวย 50,081.18 บาท
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตนทุนตอหนวย 74,939.64 บาท
กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ประกอบดวยคณะครุศาสตร ตนทุนตอหนวย 24,192.11 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตนทุนตอหนวย 37,561.10 บาท , คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตนทุนตอหนวย
82,445.96 บาท , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตนทุนตอหนวย 146,042.23 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตนทุนตอ
หนวย 96,666.21 บาท และคณะครุศาสตร (ป.โท) ตนทุนตอหนวย 122,098.35 บาท
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร ประกอบดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตนทุนตอหนวย
25,921.61 บาท และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ป.โท) ตนทุนตอหนวย 86,556.13 บาท
กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร ประกอบดวยคณะวิทยาการจัดการ ตนทุนตอ
หนวย 82,982.18 บาท และคณะวิทยาการจัดการ (ป.โท) ตนทุนตอหนวย 531,037.68 บาท

ตอนที่ 3 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามผลผลิตและแหลงงบประมาณ
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ตารางที่ 51 แสดงตนทุนผลผลิตหลักตอหนวย ประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563 จำแนกตามผลผลิต
ผลผลิตหลัก
1. ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
5. โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตนทุนผลผลิตตอหนวย
393,406.81
179,863.51
1,756,478.64
2,605,135.03
6,180,578.40
115,404.25

จากตารางที่ 51 พบวาตนทุนผลผลิตตอหนวยของผลผลิตหลัก 6 ผลผลิตจากคาสูงสุดไปต่ำสุด คือ โครงการ
ยุท ธศาสตรม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่ น ต น ทุ น ต อหน ว ย 6,180,578.40 บาท, โครงการวิ จั ย และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ตนทุนตอหนวย 2,605,135.03 บาท, ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตนทุนตอหนวย 1,756,478.64 บาท, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตนทุนตอหนวย 393,406.81
บาท, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ตนทุนตอหนวย 179,863.51 บาท และโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตนทุนตอหนวย 115,404.25 บาท
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ตารางที่ 52

ตนทุนผลผลิตประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563 จำแนกตามผลผลิตหลัก
และประเภทงบประมาณ
ผลผลิตหลัก

1. ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมฯ
5. โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาฯ

เงินงบประมาณ
339,233.12
120,886.78
1,756,478.64
2,530,805.28
6,176,243.76
96,382.32

เงินนอก
งบประมาณ
54,173.69
58,976.73
74,329.75
4,334.64
19,021.93

รวม
393,406.81
179,863.51
1,756,478.64
2,605,135.03
6,180,578.40
115,404.25

จากตารางที่ 52 พบว า ต น ทุ น ผลผลิ ต ต อ หน ว ยจากเงิน งบประมาณของผลผลิ ต หลั ก มี ต น ทุ น สู ง สุ ด คื อ
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตนทุนตอหนวย 6,176,243.76 บาท, โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ตนทุนตอหนวย 2,530,805.28 บาท, ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตนทุนตอหนวย 1,756,478.64 บาท, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตนทุนตอหนวย 339,233.12
บาท, ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ตนทุนตอหนวย 120,886.78 บาท และโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตนทุนตอหนวย 96,382.32 บาท
ตนทุนผลผลิตตอหนวยจากเงินนอกงบประมาณของผลผลิตหลักมีตนทุนสูงสุดคือ โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ตนทุนตอหนวย 74,329.75 บาท ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ตนทุนตอ
หนวย 58,976.73 บาท, ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตนทุนตอหนวย 54,173.69 บาท, โครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตนทุนตอหนวย 19,021.93 บาท
และโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตนทุนตอหนวย 4,334.64 บาท

60
ตารางที่ 53 แสดงตนทุนผลผลิตหลักตอหนวย ประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563
จำแนกตามกิจกรรม
กิจกรรมหลัก
1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
3. สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
5. ดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
6. การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตนทุนผลผลิตตอหนวย
83,688.36
38,251.25
1,756,478.64
2,605,135.03
6,180,578.40
33,046.91

จากตารางที่ 53 พบวาตนทุนผลผลิตตอหนวยของกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คาสูงสุดไปต่ำสุด คือ กิจกรรม
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตนทุนตอหนวย 6,180,578.40 บาท, กิจกรรม
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ตนทุนตอหนวย 2,605,135.03 บาท, กิจกรรมสงเสริมการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตนทุนตอหนวย 1,756,478.64 บาท, กิจกรรมจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ต น ทุ น ต อ หน ว ย 83,688.36 บาท, กิ จ กรรมจั ด การเรี ย นการสอนด า นสั งคมศาสตร ต น ทุ น ต อ หน ว ย
38,251.25 บาท และกิจกรรมการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตนทุนตอหนวย 33,046.91 บาท
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ตารางที่ 54 ตนทุนผลผลิตประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563 จำแนกตามกิจกรรมหลัก
และประเภทงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
3. สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
5. ดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
6. การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงิน
งบประมาณ
72,164.14
25,708.77
1,756,478.64
2,530,805.28

เงินนอก
งบประมาณ
11,524.22
12,542.48
74,329.75

รวม
83,688.36
38,251.25
1,756,478.64
2,605,135.03

6,176,243.76

4,334.64

6,180,578.40

27,599.83

5,447.08

33,046.91

จากตารางที่ 54 พบว าต น ทุ น ผลผลิ ต ต อหน วยจากเงิน งบประมาณของกิ จ กรรมหลั ก มี ต น ทุ น สู ง สุ ด คื อ
กิจกรรมดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตนทุนตอหนวย 6,176,243.76 บาท,
กิจกรรมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ตนทุนตอหนวย 2,530,805.28 บาท, กิจกรรม
ส ง เสริ ม การทำนุ บ ำรุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ต น ทุ น ต อ หน ว ย 1,756,478.64 บาท, กิ จ กรรมจั ด การเรี ย นการสอนด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตนทุนตอหนวย 72,164.14 บาท, กิจกรรมการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ต น ทุ น ต อหน ว ย 27,599.83 บาท และกิ จ กรรมจัด การเรีย นการสอนด านสัง คมศาสตร ต น ทุ น ต อหน ว ย
25,708.77 บาท
ตนทุน ผลผลิตตอหน วยจากเงิน นอกงบประมาณของกิจกรรมหลักมี ตนทุน สูงสุดคือ กิจกรรมการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ตนทุนตอหนวย 74,329.75 บาท, กิจกรรมจัดการเรียนการสอนดาน
สังคมศาสตร ตนทุนตอหนวย 12,542.48 บาท, กิจกรรมจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตนทุน
ตอหนวย 11,524.22 บาท กิจกรรมการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตนทุนตอหนวย 5,447.08
บาท และกิจกรรมดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตนทุนตอหนวย 4,334.64
บาท

ตอนที่ 4 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานตอกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร.
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ตารางที่ 55

รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายได้
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
ดอกเบี้ยและรายได้อื่น
รายได้เงินบารุงการศึกษา
รายได้รวม
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หน่วย : บาท
519,188,944.02
6,657,495.70
23,982,774.72
142,466,563.32
692,295,777.76
68,315,924.97
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ตารางที่ 56 รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน่วย : บาท
เงินนอก
ประเภทค่าใช้จ่าย
เงินในงบประมาณ
งบกลาง
รวม
งบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
246,971,555.69
11,436,494.42
3,357,511.00
261,765,561.11
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
23,748,970.89
3,287,636.00
27,036,606.89
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
367,326.30
1,508,544.40
1,875,870.70
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ
63,012,006.45
7,367,427.23
70,379,433.68
สาธารณูปโภค
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
6. ค่าใช้จ่ายดาเนินงานรักษาความมั่นคง
ของประเทศ
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
8. ค่าใช้จ่ายเงินรายจ่ายอื่น
9. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม
10. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น
รวมต้นทุนผลผลิต

113,264,872.26
-

-

127,939,664.42
-

6,982,681.37

-

-

6,982,681.37

219,710.52
-

-

-

219,710.52
-

454,567,123.48

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต
รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน
หมายเหตุ :

14,674,792.16
-

38,274,894.21

3,357,511.00
623,979,852.79
61,473,324.10
562,506,528.69

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต
บานาญปกติ
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ
ช่วยค่าครองชีพ
เงินบาเหน็จตกทอด
บาเหน็จดารงชีพ

47,453,736.24
182,534.40
3,974,553.60
42,400.00
3,162,899.35

บาเหน็จรายเดือนสาหรับการเบิกเงินบาเหน็จลูกจ้าง
เงินช่วยการศึกษาบุตร (ผู้เกษียณ)
ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ

1,615,908.00
63,300.00
4,680,380.65

ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ
รักษาบานาญ-ใน-เอกชน
รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

225,956.70
71,655.16
61,473,324.10

496,199,528.69

ตารางที่ 57 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน่วย : บาท
กิจกรรม

10. ดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม/วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู/้ เผยแพร่งานวิจัย
11. ดาเนินการนาองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น
12. จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

เงินนอก
งบประมาณ
9,176,789.83
688,146.12
23,166,525.06
16,769,049.94
31,469,533.33
624,836.20
300,640.34
189,829.62
580,179.70

78,739,729.10

63,445.62

37,278,597.90
341,302,251.22

งบกลาง

ค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนรวม

ปริมาณ (หน่วยนับ) ต้นทุนต่อหน่วย

710,167.99
91,321.19
1,095,632.23
414,276.21
744,968.57
107,642.42
123,554.25
34,974.07
34,974.07

22,179,742.49
1,738,326.82
25,637,482.16
7,319,285.93
32,318,384.31
32,939.22
44,600.65
30,647.79
2,725,220.08
2,448,210.39

74,726,052.44
6,667,380.00
117,942,983.89
37,042,497.41
123,497,398.70
4,578,688.30
1,752,761.69
4,981,133.43
14,051,829.08
20,841,080.26

-

26,266,658.00

105,069,832.72

17

โครงการ

7,198,166.58
127,939,664.42

51,354,890.77
562,506,528.69

1,554

คน

6,878,126.29
89,907,102.05 3,357,511.00

990.69 FTES
88.97 FTES
2,744.25 FTES
1,429.02 FTES
1,488.24 FTES
37.50 FTES
20.25 FTES
9.38 FTES
8
โครงการ
8
โครงการ

75,428.29
74,939.64
42,978.22
25,921.61
82,982.18
122,098.35
86,556.13
531,037.68
1,756,478.64
2,605,135.03
6,180,578.40
33,046.91
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1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ระดับป.ตรี
2. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับป.ตรี
3. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับป.ตรี
4. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ระดับป.ตรี
5. กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ ระดับป.ตรี
6. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับป.โท
7. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ระดับป.โท
8. กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ ระดับป.โท
9. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

เงินใน
งบประมาณ
42,659,352.13
4,149,585.87
68,043,344.44
12,539,885.33
58,964,512.49
3,813,270.46
1,407,520.70
4,637,101.77
11,291,634.93
17,777,716.10

ตารางที่ 58 รายงานต้นทุนผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน่วย : บาท
เงินใน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

186,356,680.26

81,270,044.28

3,056,366.19

42,659,352.13

9,176,789.83

4,149,585.87

1.3 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ผลผลิต

ปริมาณ

(หน่วยนับ)

89,193,221.71

359,876,312.44

6,741.17

FTES

53,384.84

710,167.99

22,179,742.49

74,726,052.44

990.69

FTES

75,428.29

688,146.12

91,321.19

1,738,326.82

6,667,380.00

88.97

FTES

74,939.64

68,043,344.44

23,166,525.06

1,095,632.23

25,637,482.16

117,942,983.89

2,744.25

FTES

42,978.22

1.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

12,539,885.33

16,769,049.94

414,276.21

7,319,285.93

37,042,497.41

1,429.02

FTES

25,921.61

1.5 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
2. การจัดการเรียนระดับปริญญาโท

58,964,512.49

31,469,533.33

744,968.57

32,318,384.31

123,497,398.70

1,488.24

FTES

82,982.18

9,857,892.93

1,115,306.16

231,196.67

108,187.66

11,312,583.42

67.13

FTES

168,517.55

2.1 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

3,813,270.46

624,836.20

107,642.42

32,939.22

4,578,688.30

37.50

FTES

122,098.35

2.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

1,407,520.70

300,640.34

44,600.65

1,752,761.69

20.25

FTES

86,556.13

2.3 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ

4,637,101.77

189,829.62

123,554.25

30,647.79

4,981,133.43

9.38

FTES

531,037.68

11,291,634.93
17,777,716.10

580,179.70

34,974.07
34,974.07

2,725,220.08
2,448,210.39

14,051,829.08
20,841,080.26

8
8

โครงการ
โครงการ

1,756,478.64
2,605,135.03

5. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

78,739,729.10

63,445.62

-

26,266,658.00

105,069,832.72

17

โครงการ

6,180,578.40

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

37,278,597.90

6,878,126.29

-

7,198,166.58

51,354,890.77

445

โครงการ

115,404.25

341,302,251.22

89,907,102.05

127,939,664.42

562,506,528.69

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

3. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

รวมต้นทุนทั้งสิ้น

-

3,357,511.00

ค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนต่อหน่วย
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ต้นทุนรวม

1. การจัดการเรียนระดับปริญญาตรี

งบกลาง
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ตารางที่ 59 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563
รายได้
2563
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค
รายได้อื่น
รายได้เงินบารุงการศึกษา
รายได้รวม
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2562

หน่วย : บาท
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

519,188,944.02
6,657,495.70
23,982,774.72
142,466,563.32
692,295,777.76

802,592,401.25
13,251,906.20
127,091,873.21
942,936,180.66

(35.31%)
0.00%
0.00%
80.98%
12.10%
(26.58%)

68,315,924.97

269,227,106.07

(74.63%)

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได้
1. รายได้จากรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 35.31 เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนงบบุคลากร, งบลงทุน, งบดาเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ลดลงจากปีงบประมาณก่อน
2. รายได้อื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 80.98 เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก, ดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน
3. รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 100
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ตารางที่ 60 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

ประเภทค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค
5. ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

เงินใน
งบประมาณ
246,971,555.69
23,748,970.89
367,326.30
63,012,006.45

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เงินนอก
เงินใน
งบกลาง
รวม
งบประมาณ
งบประมาณ
11,436,494.42 3,357,511.00 261,765,561.11 246,140,898.03
3,287,636.00
27,036,606.89 32,763,867.90
1,508,544.40
1,875,870.70 1,447,351.25
73,674,427.23
136,686,433.68 49,648,520.87

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินนอก
งบกลาง
รวม
งบประมาณ
13,054,065.09 3,990,365.62 263,185,328.74 (0.54%)
4,538,453.00
37,302,320.90 (27.52%)
2,307,846.00
3,755,197.25 (50.05%)
77,198,374.86
126,846,895.73 7.76%

113,264,872.26
-

14,674,792.16
-

35,562,834.01
-

-

127,939,664.42 181,034,710.16
-

-

216,597,544.17 (40.93%)
-

7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
6,982,681.37
6,982,681.37 26,021,778.80
26,021,778.80 (73.17%)
8. ค่าใช้จ่ายเงินรายจ่ายอื่น
219,710.52
219,710.52
9. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม
10. ต้นทุนในการผลิตผผลิตอื่น
รวม
454,567,123.48 104,581,894.21 3,357,511.00 562,506,528.69 537,057,127.01 132,661,572.96 3,990,365.62 673,709,065.59
การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 27.52 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทาให้คา่ ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมลดลง
2. ค่าใช้จ่ายเดินทาง ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 50.05 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงไม่มีคา่ ใช้จ่ายเดินทางไปราชการนอกสถานที่
3. ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 40.93 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ปรับปรุงรายการงานระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นระหว่างปี
4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 73.17 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมีคา่ ใช้จ่ายอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐในงบเบิกแทนกันน้อยกว่า
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6. ค่าใช้จ่ายดาเนินงานรักษาความ
มั่นคงของประเทศ

หน่วย : บาท
เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

ตารางที่ 61 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม

เงินใน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบกลาง

ค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนรวม

ปริมาณ (หน่วยนับ) ต้นทุนต่อหน่วย

1. จัดการเรียนการสอน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ระดับป.ตรี

9,176,789.83

710,167.99

22,179,742.49

74,726,052.44

990.69

FTES

75,428.29

4,149,585.87

688,146.12

91,321.19

1,738,326.82

6,667,380.00

88.97

FTES

74,939.64

- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับป.ตรี

68,043,344.44

23,166,525.06

1,095,632.23

25,637,482.16

117,942,983.89

2,744.25

FTES

42,978.22

- กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ระดับป.ตรี

12,539,885.33

16,769,049.94

414,276.21

7,319,285.93

37,042,497.41

1,429.02

FTES

25,921.61

- กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ ระดับป.ตรี

58,964,512.49

31,469,533.33

744,968.57

32,318,384.31

123,497,398.70

1,488.24

FTES

82,982.18

- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับป.โท

3,813,270.46

624,836.20

107,642.42

32,939.22

4,578,688.30

37.50

FTES

122,098.35

- กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ระดับป.โท

1,407,520.70

300,640.34

44,600.65

1,752,761.69

20.25

FTES

86,556.13

- กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ ระดับป.โท

4,637,101.77

189,829.62

30,647.79

4,981,133.43

9.38

FTES

531,037.68

- กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับป.ตรี

- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตร
2. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

-

-

11,291,634.93
17,777,716.10

580,179.70

4. ดาเนินการนาองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

78,739,729.10

63,445.62

5. จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต

37,278,597.90

6,878,126.29

341,302,251.22

89,907,102.05

3. ดาเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม/วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู/้ เผยแพร่งานวิจัย

รวม

123,554.25
34,974.07
34,974.07

-

-

-

-

-

2,725,220.08
2,448,210.39

14,051,829.08
20,841,080.26

8
8

โครงการ
โครงการ

1,756,478.64
2,605,135.03

-

26,266,658.00

105,069,832.72

17

โครงการ

6,180,578.40

-

7,198,166.58

51,354,890.77

1,554

คน

33,046.91

127,939,664.42

562,506,528.69

3,357,511.00
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42,659,352.13

ตารางที่ 61 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 ( ต่อ )
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม

เงินใน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบกลาง

ค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนรวม

ปริมาณ (หน่วยนับ) ต้นทุนต่อหน่วย

1. จัดการเรียนการสอน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ระดับป.ตรี

48,567,145.92

6,322,682.68

861,940.08

31,669,230.00

87,420,998.68

1,161.17

FTES

75,286.99

3,300,539.22

359,886.41

103,354.81

1,629,595.61

5,393,376.05

131.31

FTES

41,073.61

- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับป.ตรี

67,940,893.56

9,689,858.21

1,528,565.44

28,912,936.49

108,072,253.70

2,550.98

FTES

42,364.99

- กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ระดับป.ตรี

30,060,782.32

26,056,908.58

456,944.03

32,287,673.07

88,862,308.00

1,517.29

FTES

58,566.46

- กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ ระดับป.ตรี

59,514,387.86

29,686,617.02

962,078.44

59,604,755.32

149,767,838.64

1,833.42

FTES

81,687.69

- กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับป.ตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ระดับป.โท

-

-

-

-

-

-

-

-

- กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ ระดับป.โท

-

339,433.73

-

11,257.91

350,691.64

9.42

FTES

37,228.41

- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตร

-

4,869,013.94

-

3,076,932.02

7,945,945.96

131.67

FTES

60,347.43

9,357,038.86
1,736,227.54

28,348,651.67
17,481,772.85

8
17

โครงการ
โครงการ

3,543,581.46
1,028,339.58

2. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

18,952,871.40
14,668,076.02

1,038,727.88

4. ดาเนินการนาองค์ตวามรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

71,971,130.84

10,935,746.39

-

39,727,644.80

122,634,522.03

18

โครงการ

6,813,029.00

5. จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต

41,046,589.71

7,799,864.11

-

8,584,261.55

57,430,715.37

1,480

โครงการ

38,804.54

356,022,416.85

97,098,738.95

216,597,553.17

673,709,074.59

3. ดาเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม/วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู/้ เผยแพร่งานวิจัย

รวม

38,741.41
38,741.41

3,990,365.62

70

- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับป.โท
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ตารางที่ 61 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 (ต่อ)

กิจกรรม

หน่วย : บาท
ต้นทุนรวมเพิ่ม ปริมาณเพิ่มขึน้ / ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึน้ / (ลดลง)
ขึน้ / (ลดลง)
(ลดลง)

1. จัดการเรียนการสอน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ระดับป.ตรี
- กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับป.ตรี
- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับป.ตรี
- กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ระดับป.ตรี
- กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ ระดับป.ตรี
- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับป.โท
- กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ระดับป.โท
- กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ ระดับป.โท
- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตร
2. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

(14.52%)
23.62%
9.13%
(58.31%)
(17.54%)
N/A
N/A
1320.37%
N/A
(50.43%)
19.22%

(14.68%)
(32.24%)
7.58%
(5.82%)
(18.83%)
N/A
N/A
(0.42%)
N/A
0.00%
(52.94%)

0.19%
82.45%
1.45%
(55.74%)
1.58%
N/A
N/A
1326.43%
N/A
(50.43%)
153.33%

(14.32%)

(5.56%)

(9.28%)

5. จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต
(10.58%)
5.00%
รวม
หมายเหตุ : N/A หมายถึงไม่สามารถคานวณต้นทุนต่อหน่วยได้ เนื่องจากในปีงบประมาณไม่มีรายการต้นทุน

(14.84%)

3. ดาเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม/
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/เผยแพร่งานวิจัย
4. ดาเนินการนาองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

วิเคราะห์ตารางที่ 61
1. กิจกรรม กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับป.ตรี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 82.45 เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและจานวนนักศึกษาที่ลดลง จึงทาให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรม กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับป.ตรี ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 55.74 เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ.2563 การจัดการเรียนการสอนโดยรวมลดลงจากปีงบประมาณก่อน
3. กิจกรรม กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ ระดับป.โท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 1326.43 เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินในงบประมาณของกลุ่มนี้ ไปคิดคานวณที่กลุ่มป.ตรี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จาแนก
เงินในงบประมาณมาใส่ในกลุ่มวิชาบริหาร ป.โท จึงทาให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
4. กิจกรรม ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 50.43 เนื่องจากในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ได้รับงบประมาณการจัดกิจกรรมน้อยกว่าปีงบประมาณก่อน
5. กิจกรรม ดาเนินงานวิจัยและนวัตกรรมฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 153.33 เนื่องจากในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น และจานวนโครงการหลักที่ลดลงจากปีก่อน จึงทาให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 62 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563
หน่วย : บาท
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต

เงินนอก
งบประมาณ
81,270,044.28
9,176,789.83
688,146.12
23,166,525.06
16,769,049.94
31,469,533.33
1,115,306.16
624,836.20
300,640.34
189,829.62
580,179.70

78,739,729.10

งบกลาง

ค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนรวม

3,056,366.19
710,167.99
91,321.19
1,095,632.23
414,276.21
744,968.57
231,196.67
107,642.42
123,554.25
34,974.07
34,974.07

89,193,221.71
22,179,742.49
1,738,326.82
25,637,482.16
7,319,285.93
32,318,384.31
108,187.66
32,939.22
44,600.65
30,647.79
2,725,220.08
2,448,210.39

359,876,312.44
74,726,052.44
6,667,380.00
117,942,983.89
37,042,497.41
123,497,398.70
11,312,583.42
4,578,688.30
1,752,761.69
4,981,133.43
14,051,829.08
20,841,080.26

63,445.62

-

26,266,658.00

105,069,832.72

37,278,597.90

6,878,126.29

-

7,198,166.58

51,354,890.77

341,302,251.22

89,907,102.05

3,357,511.00

127,939,664.42

562,506,528.69

ปริมาณ
6,741.17
990.69
88.97
2,744.25
1,429.02
1,488.24
67.13
37.50
20.25
9.38
8
8

(หน่วยนับ)

ต้นทุนต่อหน่วย

FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
โครงการ
โครงการ

53,384.84
75,428.29
74,939.64
42,978.22
25,921.61
82,982.18
168,517.55
122,098.35
86,556.13
531,037.68
1,756,478.64
2,605,135.03

17

โครงการ

6,180,578.40

445

คน

115,404.25
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1. การจัดการเรียนระดับปริญญาตรี
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1.3 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
1.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
1.5 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
2. การจัดการเรียนระดับปริญญาโท
2.1 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
2.3 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
3. การจัดการเรียนระดับประกาศนียบัตร
4. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

เงินใน
งบประมาณ
186,356,680.26
42,659,352.13
4,149,585.87
68,043,344.44
12,539,885.33
58,964,512.49
9,857,892.93
3,813,270.46
1,407,520.70
4,637,101.77
11,291,634.93
17,777,716.10

ตารางที่ 62 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 ( ต่อ )
หน่วย : บาท
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต

งบกลาง

ค่าเสื่อมราคา

3,912,882.80 154,104,190.49
861,940.08
31,669,230.00
103,354.81
1,629,595.61
1,528,565.44
28,912,936.49
456,944.03
32,287,673.07
962,078.44
59,604,755.32
11,257.91
11,257.91
3,076,932.02
3,076,932.02
38,741.41
9,357,038.86
38,741.41
1,736,227.54

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

(หน่วยนับ) ต้นทุนต่อหน่วย

439,516,775.07
87,420,998.68
5,393,376.05
108,072,253.70
88,862,308.00
149,767,838.64
350,691.64
350,691.64
7,945,945.96
7,945,945.96
28,348,651.67
17,481,772.85

7,194.17
1,161.17
131.31
2,550.98
1,517.29
1,833.42
9.42
9.42
131.67
131.67
8
17

FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
FTES
โครงการ
โครงการ

61,093.47
75,286.99
41,073.61
42,364.99
58,566.46
81,687.69
37,228.41
37,228.41
60,347.43
60,347.43
3,543,581.46
1,028,339.58

71,971,130.84

10,935,746.39

-

39,727,644.80

122,634,522.03

18

โครงการ

6,813,029.00

41,046,589.71

7,799,864.11

-

8,584,261.55

57,430,715.37

430

คน

133,559.80

356,022,416.85

97,098,738.95

216,597,553.17

673,709,074.59

3,990,365.62
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1. การจัดการเรียนระดับปริญญาตรี
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1.3 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
1.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
1.5 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
2. การจัดการเรียนระดับปริญญาโท
2.1 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
2.3 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
3. การจัดการเรียนระดับประกาศนียบัตร
3.1 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
4. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

เงินใน
เงินนอก
งบประมาณ
งบประมาณ
209,383,748.88 72,115,952.90
48,567,145.92
6,322,682.68
3,300,539.22
359,886.41
67,940,893.56
9,689,858.21
30,060,782.32 26,056,908.58
59,514,387.86 29,686,617.02
339,433.73
339,433.73
4,869,013.94
4,869,013.94
18,952,871.40
14,668,076.02 1,038,727.88
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ตารางที่ 62 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 (ต่อ)
ผลผลิต

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น /
(ลดลง)

ปริมาณเพิ่มขึ้น /
(ลดลง)

หน่วย : บาท
ต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

1. การจัดการเรียนระดับปริญญาตรี
1.1 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
(14.52%)
(14.68%)
0.19%
1.2 กลุม่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
23.62%
(32.24%)
82.45%
1.3 กลุม่ สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9.13%
7.58%
1.45%
1.4 กลุม่ สาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
(58.31%)
(5.82%)
(55.74%)
1.5 กลุม่ สาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
(17.54%)
(18.83%)
1.58%
2. การจัดการเรียนระดับปริญญาโท
2.1 กลุม่ สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
N/A
N/A
N/A
2.2 กลุม่ สาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
N/A
N/A
N/A
2.3 กลุม่ สาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯ
1320.37%
(0.42%)
1326.43%
3. การจัดการเรียนระดับประกาศนียบัตร
3.1 กลุม่ สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
N/A
N/A
N/A
4. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(50.43%)
0.00%
(50.43%)
5. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
19.22%
(52.94%)
153.33%
และสิ่งแวดล้อม
6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
(14.32%)
(5.56%)
(9.28%)
พัฒนาท้องถิน่
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
(10.58%)
3.49%
(13.59%)
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม
วิเคราะห์ตารางที่ 62
1. กลุม่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ระดับป.ตรี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 82.45 เนื่องจากมีคา่ ใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและจานวนนักศึกษาลดลง จึงทาให้มีตน้ ทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
2. กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 55.74 เนื่องจากค่า
ใช้จ่ายในปี พ.ศ.2563 การจัดการเรียนการสอนโดยรวมลดลงจากปีงบประมาณก่อน
3. กลุม่ สาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ฯระดับป.โท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 1326.43 เนื่องจากในปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินในงบประมาณของกลุม่ นี้ไปคิดคานวณที่กลุม่ ป.ตรี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จาแนกเงิน
ในงบประมาณมาใส่ในกลุม่ วิชาบริหาร พาณิชศาสตร์ฯระดับป.โท จึงทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
4. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 50.43 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ได้รับงบประมาณการจัดกิจกรรมน้อยกว่าปีงบประมาณก่อน
5. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 153.33 เนื่องจากในปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น และจานวนโครงการหลักที่ลดลงจากปีก่อน จึงทาให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตอนที่ 5 ผลการคำนวณตนทุนผลผลิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามสาขาวิชาของคณะ
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ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ตารางที่ 63 ต้นทุนต่อหน่วยของคณะภาพรวม จาแนกตามต้นทุนเฉพาะงบดาเนินการ, ต้นทุนเฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน
และต้นทุนรวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

คณะ

น.ศ.จริง
ต้นทุนต่อหน่วย
(คน) เฉพาะงบดาเนินการเฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน รวมทุกประเภทรายจ่าย

1. คณะครุศาสตร์
790
2. คณะมนุษยศาสตร์
2,438
3. คณะวิทยาการจัดการ
2,617
4. คณะวิทยาศาสตร์
978
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 804

39,706.00
20,424.00
15,829.00
40,033.00
26,315.00

48,143.00
23,084.00
21,240.00
57,076.00
60,440.00

124,915.00
72,350.00
67,038.00
126,932.00
108,130.00

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

29,062.00

43,137.00

92,534.00
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จากตารางที่ 63 สรุปต้นทุนของคณะภาพรวม จาแนกตามคณะ ได้ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการ 39,706 บาท, มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน
48,143 บาท และต้นทุนต่อหน่วยรวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม) 124,915 บาท
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการ 20,424 บาท, มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบ
ดาเนินการและงบลงทุน 23,084 บาท และต้นทุนต่อหน่วยรวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)
72,350 บาท
3. คณะวิทยาการจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการ 15,829 บาท, มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการและ
งบลงทุน 21,240 บาท และต้นทุนต่อหน่วยรวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม) 67,038 บาท
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการ 40,033 บาท, มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนิน
การและงบลงทุน 57,076 บาท และต้นทุนต่อหน่วยรวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)
126,932 บาท
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการ 26,315 บาท, มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการ
และงบลงทุน 60,440 บาท และต้นทุนต่อหน่วยรวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)
108,130 บาท
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการ 29,062 บาท, มีต้นทุนต่อหน่วยเฉพาะงบดาเนินการ
และงบลงทุน 43,137 บาท และต้นทุนต่อหน่วยรวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)
92,534 บาท
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ตารางที่ 64 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
31,367,885
25,470,537

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

10,763,280

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

12,180,957

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

1,921,500

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
- งบดาเนินงาน (บาท)

604,800
5,897,348

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

5,892,675
4,673
6,665,257

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มหาวิทยาลัยปันค่าใช้จ่ายให้คณะ (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

6,665,257
60,649,738
98,682,880
790

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

39,706

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

48,143

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

124,915
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ตารางที่ 65 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,311,306
3,229,006

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

2,241,600

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

987,406

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

82,300

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

82,300
1,015,779

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,015,779
18,485,928
22,813,013
277

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

11,954

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

15,621

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

82,357
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ตารางที่ 66 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,330,495
3,250,495

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,418,895

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

630,000

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

201,600

- งบดาเนินงาน (บาท)

80,000

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

80,000
1,244,787

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,244,787
22,653,583
27,228,865
267

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

12,474

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

17,136

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

101,981

80
ตารางที่ 67 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,566,287
2,498,587

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

704,820

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,793,767

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

67,700

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

67,700
985,133

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

985,133
17,928,215
21,479,635
211

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

12,162

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

16,831

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

101,799

81
ตารางที่ 68 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,168,727
1,807,477

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

462,030

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,057,747

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

220,500

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

67,200

- งบดาเนินงาน (บาท)

361,250

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

361,250
86,930

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

86,930
1,582,013
3,837,670
35

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

61,964

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

64,447

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

109,648

82
ตารางที่ 69 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
49,794,856
41,488,474

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

11,342,159

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

26,296,635

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

2,980,235

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
- งบดาเนินงาน (บาท)

869,445
8,306,382

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

8,303,701
2,681
6,484,711

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มหาวิทยาลัยปันค่าใช้จ่ายให้คณะ (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

6,484,711
120,110,542
176,390,109
2,438

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

20,424

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

23,084

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

72,350

83
ตารางที่ 70 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,909,227
2,893,227

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

796,140

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,714,887

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

315,000

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

67,200

- งบดาเนินงาน (บาท)

16,000

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

16,000
93,914

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

93,914
3,478,964
6,482,105
19

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

153,117

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

158,060

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

341,163

84
ตารางที่ 71 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,461,490
2,377,390

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,315,455

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

61,935

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

84,100

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

84,100
176,946

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

176,946
6,554,833
9,193,269
101

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

24,371

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

26,123

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

91,022

85
ตารางที่ 72 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,235,530
2,203,230

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,879,980

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

323,250

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

32,300

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

32,300
107,162

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

107,162
3,969,735
6,312,427
30

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

74,518

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

78,090

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

210,414

86
ตารางที่ 73 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,715,877
2,579,977

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,567,777

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

945,000

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

67,200

- งบดาเนินงาน (บาท)

135,900

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

135,900
197,756

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

197,756
7,325,730
10,239,363
148

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

18,351

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

19,687

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

69,185

87
ตารางที่ 74 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,256,677
3,034,977

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

870,420

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,894,417

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

270,140

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

221,700

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

221,700
288,812

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

288,812
10,698,819
14,244,308
278

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

11,715

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

12,754

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

51,239

88
ตารางที่ 75 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,927,104
2,778,404

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,778,404

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

148,700

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

148,700
261,512

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

261,512
9,687,499
12,876,115
183

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

15,995

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

17,424

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

70,361

89
ตารางที่ 76 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,460,493
3,256,493

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,874,293

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

315,000

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

67,200

- งบดาเนินงาน (บาท)

204,000

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

204,000
293,769

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

293,769
10,882,445
14,636,707
270

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

12,817

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

13,905

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

54,210
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ตารางที่ 77 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคอังกฤษ)
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,045,540
2,030,640

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,365,900

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

664,740

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

14,900

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

14,900
77,971

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

77,971
2,888,383
5,011,894
8

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

255,693

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

265,439

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

626,487
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ตารางที่ 78 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
6,336,925
5,722,036

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

908,800

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

4,431,036

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

315,000

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

67,200

- งบดาเนินงาน (บาท)

614,889

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

614,889
896,089

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

896,089
33,194,904
40,427,918
765

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

8,284

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

9,455

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

52,847
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ตารางที่ 79 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,390,297
3,168,597

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,739,880

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,428,717

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

221,700

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

221,700
304,680

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

304,680
11,286,642
14,981,619
276

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

12,284

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

13,388

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

54,281
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ตารางที่ 80 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,937,304
2,673,879

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

668,700

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,874,934

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

130,245

- งบดาเนินงาน (บาท)

263,425

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

263,425
513,601

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

513,601
19,025,944
22,476,849
333

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

8,821

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

10,363

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

67,498
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ตารางที่ 81 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ

งบประมาณ
854,346

- งบบุคลากร (บาท)

719,776

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

652,576

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

67,200

- งบดาเนินงาน (บาท)

134,570

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

134,570
30,144

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

30,144
1,116,643
2,001,133
27

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

31,642

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

32,759

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

74,116
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ตารางที่ 82 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
41,423,717
36,046,784

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

18,317,960

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

17,257,084

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

270,140

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

201,600

- งบดาเนินงาน (บาท)

5,376,933

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

5,358,845
18,088
14,162,330

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มหาวิทยาลัยปันค่าใช้จ่ายให้คณะ (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

14,162,330
119,852,981
175,439,028
2,617

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

15,829

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

21,240

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

67,038
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ตารางที่ 83 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,355,567
2,294,987

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,376,700

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

918,287

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

60,580

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

60,580
780,923

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

780,923
13,217,584
16,354,074
158

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

14,909

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

19,851

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

103,507
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ตารางที่ 84 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,659,814
2,546,534

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,546,534

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

113,280

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

113,280
669,808

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

669,808
11,336,903
14,666,525
288

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

9,235

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

11,561

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

50,925
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ตารางที่ 85 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,858,016
2,810,316

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,525,020

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,285,296

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

47,700

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

47,700
601,579

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

601,579
10,182,085
13,641,680
164

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

17,427

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

21,095

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

83,181
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ตารางที่ 86 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,274,303
3,179,645

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,415,820

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,696,625

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

67,200

- งบดาเนินงาน (บาท)

94,658

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

94,658
810,285

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

810,285
13,714,564
17,799,152
173

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

18,927

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

23,610

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

102,885

100
ตารางที่ 87 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,958,754
3,743,684

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

3,250,500

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

493,184

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

215,070

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

215,070
1,401,651

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,401,651
23,723,787
29,084,192
632

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

6,264

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

8,482

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

46,019

101
ตารางที่ 88 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,002,061
2,760,111

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,373,340

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,386,771

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

241,950

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

241,950
1,421,273

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,421,273
24,055,907
28,479,241
817

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

3,674

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

5,414

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

34,858

102
ตารางที่ 89 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,396,409
3,338,209

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

2,878,440

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

459,769

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

58,200

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

58,200
455,570

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

455,570
7,710,791
11,562,770
112

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

30,325

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

34,393

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

103,239

103
ตารางที่ 90 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
1,514,484
1,482,484

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

951,780

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

530,704

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

32,000

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

32,000
433,678

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

433,678
7,340,257
9,288,419
74

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

20,466

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

26,327

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

125,519

104
ตารางที่ 91 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,765,725
2,713,505

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,713,505

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

52,220

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

52,220
462,047

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

462,047
7,820,431
11,048,203
181

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

15,280

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

17,833

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

61,040

105
ตารางที่ 92 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ ป.โท
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,386,619
2,272,169

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,635,150

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

637,019

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

114,450

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

114,450
44,351

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

44,351
750,672
3,181,642
18

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

132,590

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

135,054

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

176,758

106
ตารางที่ 93 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
39,152,702
34,864,774

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

12,423,540

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

20,743,148

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

315,000

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
- งบดาเนินงาน (บาท)

1,383,086
4,287,928

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

4,285,413
2,515
16,667,464

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มหาวิทยาลัยปันค่าใช้จ่ายให้คณะ (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

16,667,464
68,319,024
124,139,190
978

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

40,033

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

57,076

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

126,932

107
ตารางที่ 94 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,454,074
3,445,474

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

2,894,820

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

550,654

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

8,600

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

8,600
947,871

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

947,871
7,770,540
12,172,485
73

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

47,316

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

60,301

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

166,746

108
ตารางที่ 95 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,663,477
2,595,680

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,417,740

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,177,940

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

67,797

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

67,797
457,527

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

457,527
3,750,755
6,871,759
35

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

76,099

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

89,172

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

196,336

109
ตารางที่ 96 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมี (ค.บ.)
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,275,786
2,025,134

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)
- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,512,328

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

315,000

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

197,806

- งบดาเนินงาน (บาท)

250,652

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

250,652
498,297

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

498,297
4,084,980
6,859,063
99

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

22,988

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

28,021

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

69,283

110
ตารางที่ 97 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,760,477
2,653,310

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

463,020

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,123,090

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

67,200

- งบดาเนินงาน (บาท)

107,167

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

107,167
415,448

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

415,448
3,405,801
6,581,726
63

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

43,817

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

50,412

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

104,472

111
ตารางที่ 98 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
5,375,036
5,171,329

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,043,160

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

4,060,969

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
- งบดาเนินงาน (บาท)

67,200
203,707

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

203,707
2,435,613

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

2,435,613
19,966,888
27,777,537
262

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

20,515

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

29,812

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

106,021

112
ตารางที่ 99 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,375,031
3,287,412

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

2,299,980

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

987,432

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

87,619

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

87,619
541,382

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

541,382
4,438,187
8,354,600
79

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

42,722

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

49,575

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

105,754

113
ตารางที่ 100 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,878,891
2,606,845

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,472,445

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

134,400

- งบดาเนินงาน (บาท)

272,046

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

272,046
980,285

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

980,285
8,036,270
11,895,446
76

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

37,880

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

50,779

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

156,519

114
ตารางที่ 101 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,145,377
2,101,077

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,101,077

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

44,300

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

44,300
713,420

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

713,420
5,848,536
8,707,333
38

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

56,457

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

75,232

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

229,140

115
ตารางที่ 102 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,474,741
3,343,273

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

859,200

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,277,993

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
- งบดาเนินงาน (บาท)

206,080
131,468

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

131,468
1,343,891

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,343,891
11,017,068
15,835,700
253

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

13,734

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

19,046

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

62,592

116
ตารางที่ 103 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
21,157,079
18,645,760

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)
- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)
- ค่าจ้างประจา

6,526,080
11,132,680
-

- ค่าจ้างชั่วคราว

315,000

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

672,000

- งบดาเนินงาน (บาท)

2,511,319

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

2,508,274
3,045
27,436,674

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มหาวิทยาลัยปันค่าใช้จ่ายให้คณะ (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

27,436,674
38,342,935
86,936,688
804

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

26,315

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

60,440

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

108,130

117
ตารางที่ 104 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,103,400
2,041,620

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,146,900

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

894,720

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

61,780

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

61,780
822,054

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

822,054
2,297,652
5,223,106
55

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

38,244

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

53,190

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

94,966

118
ตารางที่ 105 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
1,635,920
1,490,880

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,423,680

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
- งบดาเนินงาน (บาท)

67,200
145,040

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

145,040
2,329,389

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

2,329,389
6,510,673
10,475,982
237

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

6,903

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

16,731

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

44,202

119
ตารางที่ 106 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
1,672,079
1,432,679

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,432,679

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

239,400

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

239,400
2,800,851

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

2,800,851
7,828,415
12,301,345
197

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

8,488

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

22,705

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

62,443

120
ตารางที่ 107 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
1,516,725
1,463,727

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

972,960

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

490,767

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

52,998

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

52,998
1,308,006

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,308,006
3,655,895
6,480,626
44

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

34,471

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

64,198

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

147,287

121
ตารางที่ 108 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
1,582,922
1,478,422

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

377,640

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,100,782

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

104,500

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

104,500
1,798,553

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,798,553
5,026,978
8,408,453
86

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

18,406

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

39,319

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

97,773

122
ตารางที่ 109 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
3,612,383
3,491,770

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,689,960

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,667,410

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
- งบดาเนินงาน (บาท)

134,400
120,613

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

120,613
3,144,375

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

3,144,375
8,788,569
15,545,327
117

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

30,875

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

57,750

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

132,866

123
ตารางที่ 110 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ

งบประมาณ
24,699

- งบบุคลากร (บาท)

0

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

-

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

24,699

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

24,699
910,409

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

910,409
2,544,605
3,479,713
38

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

650

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

24,608

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

91,571

124
ตารางที่ 111 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,396,530
2,368,140

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,033,560

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)
- ค่าจ้างประจา

952,380
-

- ค่าจ้างชั่วคราว

315,000

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

67,200

- งบดาเนินงาน (บาท)

28,390

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

28,390
604,701

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

604,701
1,690,147
4,691,378
30

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

79,884

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

100,041

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

156,379

125
ตารางที่ 112 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
19,500,678
16,489,318

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)
- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

5,416,800
10,602,118

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
- งบดาเนินงาน (บาท)

470,400
3,011,360

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

2,990,024
21,336
9,444,267

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มหาวิทยาลัยปันค่าใช้จ่ายให้คณะ (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

9,444,267
33,145,654
62,090,599
671

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

29,062

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

43,137

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

92,534

126
ตารางที่ 113 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
4,000,935
3,923,117

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

2,383,260

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

1,539,857

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

77,818

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

77,818
1,224,096

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,224,096
8,592,190
13,817,221
226

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

17,703

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

23,120

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

61,138

127
ตารางที่ 114 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,706,460
2,609,940

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

1,679,580

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

930,360

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

96,520

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

96,520
1,519,741

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,519,741
10,667,384
14,893,585
196

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

13,808

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

21,562

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

75,988

128
ตารางที่ 115 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,606,934
2,548,444

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

2,548,444

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

-

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

58,490

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

58,490
828,161

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

828,161
5,813,035
9,248,130
110

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

23,699

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

31,228

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

84,074

129
ตารางที่ 116 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รายจ่าย
1. รวมงบดาเนินการ
- งบบุคลากร (บาท)

งบประมาณ
2,812,021
2,698,535

- เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

-

- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)

2,698,535

- ค่าจ้างประจา

-

- ค่าจ้างชั่วคราว

-

- เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

-

- งบดาเนินงาน (บาท)

113,486

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
2. รวมงบลงทุน (บาท)

113,486
1,150,136

- ค่าเสื่อมครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันค่าใช้จ่ายให้สาขาวิชา (บาท)
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)

1,150,136
8,073,045
12,035,202
139

ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)
- เฉพาะงบดาเนินการ

20,230

- เฉพาะงบดาเนินการและงบลงทุน

28,505

- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดาเนิน+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)

86,584

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยจุดคุมทุน และผลวิเคราะหสัดสวนคาใชจาย
เพื่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนรายหลักสูตร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 117 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยจุดคุ้มทุน และผลวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนรายหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/คน/ปี)

หลักสูตร

วิเคราะห์ความคุ้มทุน

ค่าลงทะเบียน

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา

รวมทุก
รวมทุก
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
เฉพาะ
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+ (บาท/คน/ปี)
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
ทางอ้อม)
ทางอ้อม)

นักศึกษา

อาจารย์ การจัดการเรียน
และบุคลากร การสอน

รวมทั้งสิ้น

คณะครุศาสตร์ (4 หลักสูตร)
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

11,954.00

15,621.00

82,357.00

13,750.00

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

48,264.81 46,500.00
1.46%

2. สาขาวิชาจิตวิทยาการและการแนะฯ

12,162.00

16,831.00

101,799.00

13,750.00

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

32,389.87 46,500.00

12,474.00

17,136.00

101,981.00

13,750.00

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

78,588.61 46,500.00
2.36%

4. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

61,964.00

64,447.00

109,648.00

90,000.00

คุ้มทุน

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

1.81%
1.40%

207,436.71 46,500.00
9.56%

2.15%

97.14%
2,487,397.13
96.93%
3,205,406.39
96.24%
1,914,790.29
88.29%

3,311,306.20
100.00%
2,566,287.00
100.00%
3,330,495.00
100.00%
2,168,727.00
100.00%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(12 หลักสูตร)
1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

18,351.00

19,687.00

69,185.00

16,250.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

28,360.13 20,246.66
1.04%

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

12,284.00

13,388.00

54,281.00

13,750.00

คุ้มทุน

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

242,209.43 20,246.66
7.14%

3. สาขาวิชาภาษาไทย

12,817.00

13,905.00

54,210.00

13,750.00

คุ้มทุน

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

0.75%
0.60%

142,246.18 20,246.66
4.11%

0.59%

2,667,270.21
98.21%
3,127,840.91
92.26%
3,298,000.16
95.30%

2,715,877.00
100.00%
3,390,297.00
100.00%
3,460,493.00
100.00%
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1.26%
3. สาขาวิชาพลศึกษา

1.40%

3,216,541.39

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/คน/ปี)

หลักสูตร

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

วิเคราะห์ความคุ้มทุน

ค่าลงทะเบียน

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา

รวมทุก
รวมทุก
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
เฉพาะ
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+ (บาท/คน/ปี)
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
ทางอ้อม)
ทางอ้อม)
11,715.00

12,754.00

51,239.00

13,750.00

คุ้มทุน

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

นักศึกษา

186,130.51 20,246.66
5.72%

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

15,995.00

17,424.00

70,361.00

10,000.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

อาจารย์ การจัดการเรียน
และบุคลากร การสอน

0.62%

126,929.08 20,246.67
4.34%

255,693.00

265,439.00

626,487.00

43,750.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ภาษาอังกฤษ (ปิดแบบมีเงือ่ นไข)
74,518.00

78,090.00

210,414.00

10,000.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

32,116.25 20,246.67
1.44%

8. สาขาวิชาภาษาจีน

24,371.00

26,123.00

91,022.00

10,000.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

153,117.00

158,060.00

341,163.00

12,000.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

8,821.00

10,363.00

67,498.00

12,350.00

คุ้มทุน

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

8,284.00

9,455.00

52,847.00

14,000.00

คุ้มทุน

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

(ป.โท)

31,642.00

32,759.00

74,116.00

90,000.00

คุ้มทุน

คุ้มทุน

คุ้มทุน

0.69%

589,424.20 20,246.67
9.30%

12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

0.70%

248,560.30 20,246.67
8.46%

11. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

0.82%

15,700.29 20,246.67
0.54%

10. สาขาวิชานิติศาสตร์

0.90%

67,564.68 20,246.67
2.75%

9. สาขาวิชาศิลปกรรม

0.99%

0.32%

2,779,928.25
94.97%
2,012,708.99
98.39%
2,183,167.08
97.66%
2,373,678.65
96.43%
2,873,280.04
98.76%
2,668,497.03
90.85%
5,727,254.13
90.38%

57,384.61 20,246.67

776,714.72

6.72%

90.91%

2.37%

100.00%
2,927,104.00
100.00%
2,045,540.00
100.00%
2,235,530.00
100.00%
2,461,490.00
100.00%
2,909,227.00
100.00%
2,937,304.00
100.00%
6,336,925.00
100.00%
854,346.00
100.00%
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7. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

0.62%

93.66%

3,256,677.00
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6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

0.69%
12,584.34 20,246.67

3,050,299.83

รวมทั้งสิ้น

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/คน/ปี)

หลักสูตร

วิเคราะห์ความคุ้มทุน

ค่าลงทะเบียน

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา

รวมทุก
รวมทุก
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
เฉพาะ
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+ (บาท/คน/ปี)
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
ทางอ้อม)
ทางอ้อม)

นักศึกษา

อาจารย์ การจัดการเรียน
และบุคลากร การสอน

รวมทั้งสิ้น

คณะวิทยาการจัดการ (10 หลักสูตร)
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

14,909.00

19,851.00

103,507.00

10,000.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

โรงแรม
2. สาขาวิชาการบัญชี

5. สาขาวิชาการตลาด
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
8. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(งดรับนักศึกษา)

3,674.00
18,927.00
9,235.00
15,280.00
17,427.00
20,466.00

34,393.00
5,414.00
23,610.00
11,561.00
17,833.00
21,095.00
26,327.00

46,019.00
103,239.00
34,858.00
102,885.00
50,925.00
61,040.00
83,181.00
125,519.00

13,000.00
11,375.00
13,250.00
10,500.00
13,583.34
10,500.00
10,500.00
10,500.00

คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

2.27%

0.23%

109,681.77

5,437.00

2.77%

0.14%

24,022.09

5,437.00

0.71%

0.16%

253,666.47

5,437.00

8.45%

0.18%

53,539.47

5,437.00

1.63%

0.17%

78,165.36

5,437.00

2.94%

0.20%

32,169.62

5,437.00

1.16%

0.20%

50,068.06

5,437.00

1.75%

0.19%

25,053.88

5,437.00

1.65%

0.36%

2,296,709.56
97.50%
3,843,635.23
97.09%
3,366,949.91
99.13%
2,742,957.53
91.37%
3,215,326.53
98.20%
2,576,211.64
96.86%
2,728,118.38
98.64%
2,802,510.94
98.06%
1,483,993.12
97.99%

2,355,567.00
100.00%
3,958,754.00
100.00%
3,396,409.00
100.00%
3,002,061.00
100.00%
3,274,303.00
100.00%
2,659,814.00
100.00%
2,765,725.00
100.00%
2,858,016.00
100.00%
1,514,484.00
100.00%
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4. สาขาวิชาการจัดการ

30,325.00

8,482.00

5,437.00
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3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6,264.00

53,420.44

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/คน/ปี)

หลักสูตร

10. สาขาวิชาการจัดการ (ป.โท)

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา

รวมทุก
รวมทุก
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
เฉพาะ
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+ (บาท/คน/ปี)
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
ทางอ้อม)
ทางอ้อม)

นักศึกษา

132,590.00

61,496.84

5,437.00

2.57%

0.23%

17,703.00

135,054.00

23,120.00

176,758.00

61,138.00

90,000.00

13,750.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

109,184.45 17,135.50
2.73%

13,808.00

21,562.00

75,988.00

14,250.00

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

61,433.68 17,135.50
2.27%

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

23,699.00

31,228.00

84,074.00

12,000.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

20,230.00

28,505.00

86,584.00

12,000.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

0.63%

78,621.15 17,135.50
3.02%

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

0.43%

0.66%

92,715.72 17,135.50
3.30%

0.61%

22,268.65

3,543.00

0.93%

0.15%

40,825.87

3,543.00

1.94%

0.17%

2,319,685.16
97.20%

3,874,615.05
96.84%
2,627,890.82
97.10%
2,511,177.35
96.32%
2,702,169.78
96.09%

รวมทั้งสิ้น

2,386,619.00
100.00%

4,000,935.00
100.00%
2,706,460.00
100.00%
2,606,934.00
100.00%
2,812,021.00
100.00%

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (8
หลักสูตร)
1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)

79,884.00

2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 38,244.00

100,041.00
53,190.00

156,379.00
94,966.00

16,250.00
16,250.00

ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

2,370,718.35
98.92%
2,059,031.13
97.89%

2,396,530.00
100.00%
2,103,400.00
100.00%

133

2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ การจัดการเรียน
และบุคลากร การสอน
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (4
หลักสูตร)
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วิเคราะห์ความคุ้มทุน

ค่าลงทะเบียน

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/คน/ปี)

หลักสูตร

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล

7. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ

รวมทุก
รวมทุก
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
เฉพาะ
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+ (บาท/คน/ปี)
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
ทางอ้อม)
ทางอ้อม)
6,903.00
8,488.00
34,471.00
18,406.00
30,875.00

16,731.00
22,705.00
64,198.00
39,319.00
57,750.00

44,202.00
62,443.00
147,287.00
97,773.00
132,866.00

15,500.00
15,500.00
13,000.00
13,000.00
18,250.00

คุ้มทุน
คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

การสื่อสาร
8. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.บ.)

650.00

24,608.00

91,571.00

16,250.00

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

นักศึกษา

อาจารย์ การจัดการเรียน
และบุคลากร การสอน

99,414.38

3,543.00

6.08%

0.21%

38,080.37

3,543.00

2.28%

0.21%

19,060.70

3,543.00

1.26%

0.23%

50,430.82

3,543.00

3.19%

0.22%

65,897.76

3,543.00

1.82%

0.10%

28,205.97

3,543.00

88.84%

11.16%

1,532,962.62
93.71%
1,630,455.63
97.51%
1,494,121.30
98.51%
1,528,948.18
96.59%
3,542,942.24
98.08%
-

รวมทั้งสิ้น

1,635,920.00
100.00%
1,672,079.00
100.00%
1,516,725.00
100.00%
1,582,922.00
100.00%
3,612,383.00
100.00%
31,748.97
100.00%

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9
หลักสูตร)
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20,515.00

29,812.00

106,021.00

13,750.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

113,228.82 15,784.57
2.11%

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

13,734.00

19,046.00

62,592.00

13,750.00

คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

117,376.15
3.38%

0.29%
2,806.57
0.08%

5,246,022.61
97.60%
3,354,558.28
96.54%

5,375,036.00
100.00%
3,474,741.00
100.00%
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6. สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
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5. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

วิเคราะห์ความคุ้มทุน

ค่าลงทะเบียน

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/คน/ปี)

วิเคราะห์ความคุ้มทุน

ค่าลงทะเบียน

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา

รวมทุก
รวมทุก
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
ประเภท
เฉพาะ
เฉพาะ
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+ (บาท/คน/ปี)
งบดาเนินการ (ดาเนินการ+
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
และงบลงทุน ลงทุน+คชจ.
ทางอ้อม)
ทางอ้อม)

หลักสูตร

3. สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)

22,988.00

28,021.00

69,283.00

13,750.00

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน

นักศึกษา

70,466.08 10,106.57
3.10%

4. สาขาวิชาฟิสิกส์

56,457.00
47,316.00
76,099.00

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8. สาขาวิชาชีววิทยา

43,817.00
42,722.00

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37,880.00

89,172.00
50,412.00
49,575.00
50,779.00

การอาหาร
ผลรวมหลักสูตรทั้งหมด 47 หลักสูตร

166,746.00
196,336.00
104,472.00
105,754.00
156,519.00

12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00

ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

45,551.70

-

2.12%

-

15,609.85

-

0.45%

-

45,253.15

3,673.57

1.70%

0.14%

62,196.85 11,112.57
2.25%

0.40%

35,621.95

8,866.57

1.06%

0.26%

67,503.40

7,086.58

2.34%

0.25%

96.46%
2,099,825.30
97.88%
3,438,464.15
99.55%
2,614,550.28
98.16%
2,687,167.58
97.35%
3,330,542.48
98.68%
2,804,301.02
97.41%

2,275,786.00
100.00%
2,145,377.00
100.00%
3,454,074.00
100.00%
2,663,477.00
100.00%
2,760,477.00
100.00%
3,375,031.00
100.00%
2,878,891.00
100.00%

4,136,121.47 639,653.00 125,384,550.70 130,160,325.17
3.18%

0.49%

96.33%

100.00%
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6. สาขาวิชาเคมี

60,301.00

229,140.00

0.44%

2,195,213.35

รวมทั้งสิ้น
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5. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

75,232.00

อาจารย์ การจัดการเรียน
และบุคลากร การสอน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เพื่อวิเคราะหและจัดทำขอมูลตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากคาใชจายจริง
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำแนก
ตามผลผลิต และจำแนกตามกลุมสาขาวิชาตามเกณฑการแบงกลุมสาขาวิชาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ กษา (สมศ.) เป นข อมู ลในการจั ดทำแผนเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการดำเนิ นงาน การบริ หารจั ดการทรั พยากร และบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด
สรุปผล
จากการจัดทำตนทุนผลผลิต ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. ตนทุนตอหนวยผลผลิต จำแนกตามผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน
489,018,400.00 บาท และมี เงินนอกงบประมาณสนับสนุ นการดำเนิ นงาน จำนวน 106,815,800.00 บาท รวมงบประมาณ
สำหรับการดำเนินพันธกิจทั้งสิ้น 595,834,200.00 บาท
คาใชจายในการดำเนินงานตามพันธกิจ เปนเงินรวม 562,506,528.69 บาท คิดเปนรอยละ 94.41 เปนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 457,924,634.48 บาท คิดเปนรอยละ 81.41 และเงินนอก
งบประมาณ 104,581,894.21 บาท คิดเปนรอยละ 18.59 โดยแตละผลผลิตหลักมีตนทุนผลผลิตตอหนวยผลผลิตดังนี้
1. ผลผลิตผูส ำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
393,406.81 บาท
179,863.51 บาท
2. ผลผลิตผูส ำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1,756,478.64 บาท
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอม
2,605,135.03 บาท
5. โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
6,180,578.40 บาท
6. โครงการสนับสนุนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
115,404.25 บาท
2. ตนทุนตอหนวยผลผลิต จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
83,688.36 บาท
2. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
38,251.25 บาท
3. สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1,756,478.64 บาท
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2,605,135.03 บาท
5. ดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
6,180,578.40 บาท
6. การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33,046.91 บาท
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3. ตนทุนตอหนวยผลผลิตการผลิตบัณฑิต จำแนกตามกลุมสาขาวิชาตามเกณฑสมศ.และกรมบัญชีกลาง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี มี กิจ กรรมที่ เกี่ ย วข องกั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต 2 ผลผลิ ต คื อผลผลิ ต ผู ส ำเร็ จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร โดยจำแนกตามกลุมสาขาวิชาได 5 กลุม
สาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร
ตนทุนตอหนวยผลผลิต/จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) แตละกลุมสาขาวิชามีผลดังนี้
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
75,428.29 บาท
2. กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
85,788.47 บาท
3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
74,939.64 บาท
4. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
44,044.82 บาท
5. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร
26,768.83 บาท
ตนทุนตอหนวยผลผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง แตละกลุมสาขาวิชามีผลดังนี้
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
40,990.70 บาท
2. กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
42,797.6 5 บาท
3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
47,966.76 บาท
4. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
41,018.30 บาท
5. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร
25,306.76 บาท
4. ตนทุนตอหนวยผลผลิตการผลิตบัณฑิต จำแนกตามคณะ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง แตละคณะมีผลดังนี้
1. คณะครุศาสตร
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบ
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบ
3. คณะวิทยาการจัดการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบ

39,706.00 บาท
48,143.00 บาท
124,915.00 บาท
20,424.00 บาท
23,084.00 บาท
72,350.00 บาท
15,829.00 บาท
21,240.00 บาท
67,038.00 บาท
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4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบ
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบ

40,033.00 บาท
57,076.00 บาท
126,932.00 บาท
26,315.00 บาท
60,440.00 บาท
108,130.00 บาท
29,062.00 บาท
43,137.00 บาท
92,534.00 บาท

5. ตนทุนตอหนวยจุดคุมทุน และผลวิเคราะหสัดสวนคาใชจายเพื่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร
และการจัดการเรียนการสอนรายหลักสูตร
ตนทุนตอหนวยจุดคุมทุนจำแนกตามคณะ 6 คณะ มีผลดังนี้
1. คณะครุศาสตร
มีสาขาวิชาทัง้ สิน้ 4 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุมทุน 4 สาขาวิชา / ไมคุมทุน - สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคมุ ทุน 3 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคมุ ทุน 3 สาขาวิชา
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีสาขาวิชาทัง้ สิน้ 12 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุมทุน 6 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 6 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน 6 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 6 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคมุ ทุน 11 สาขาวิชา
3. คณะวิทยาการจัดการ
มีสาขาวิชาทัง้ สิ้น 10 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุมทุน 3 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 7 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุม ทุน 3 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 7 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 10 สาขาวิชา
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีสาขาวิชาทัง้ สิน้ 9 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 8 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 9 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุม ทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 9 สาขาวิชา
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีสาขาวิชาทัง้ สิ้น 8 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
คุม ทุน 3 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 5 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 8 สาขาวิชา
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ
คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 8 สาขาวิชา
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6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการ
- ตนทุนตอหนวยเฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน
- ตนทุนตอหนวยภาพรวมทุกงบประมาณ

มีสาขาวิชาทัง้ สิ้น 4 สาขาวิชา
คุมทุน 1 สาขาวิชา / ไมคุมทุน 3 สาขาวิชา
คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 4 สาขาวิชา
คุมทุน - สาขาวิชา / ไมคุมทุน 4 สาขาวิชา

6. ตนทุนตอหนวยผลผลิต จำแนกผลผลิตและประเภทงบประมาณ
ตนทุนผลผลิตตอหนวยผลผลิต ของผลผลิตหลัก มีผลดังนี้
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของผลผลิตผูส ำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 393,406.81 บาท
เปนเงินงบประมาณ 339,233.12 บาท คิดเปนรอยละ 86.23 และเงินนอกงบประมาณ 54,173.69 บาท คิดเปนรอยละ13.77
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของผลผลิตผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 179,863.51 บาท เปนเงิน
งบประมาณ120,886.78 บาท คิดเปนรอยละ 67.21 และเงินนอกงบประมาณ 58,976.73 บาท คิดเปนรอยละ 32.79
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,756,478.64 บาท เปนเงิน
งบประมาณ 1,756,478.64 บาท คิดเปนรอยละ 100
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของผลผลิตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒ นาสังคมและสิ่งแวดลอม
2,605,135.03 บาท เปน เงิน งบประมาณ 2,530,805.28 บาท คิด เปน รอ ยละ 97.15 และเงิน นอกงบประมาณ
74,329.75 บาท คิดเปนรอยละ 2.85
ตน ทุน ตอหนว ยผลผลิต ของผลผลิตโครงการยุท ธศาสตรม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาทองถิ่น
6,180,578.40 บาท เปนเงินงบประมาณ 6,176,243.76 บาท คิดเปนรอยละ 99.93 และเงินนอกงบประมาณ 4,334.64
บาท คิดเปนรอยละ 0.07
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของผลผลิตโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 115,404.25 บาท เปน เงิน งบประมาณ 96,382.32 บาท คิด เปน รอ ยละ 83.52 และเงิน นอก
งบประมาณ 19,021.93 บาท คิดเปนรอยละ 16.48
7. ตนทุนตอหนวยผลผลิต จำแนกกิจกรรมและประเภทงบประมาณ
ตนทุนผลผลิตตอหนวยผลผลิต ของกิจกรรมหลัก มีผลดังนี้
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของกิจกรรมจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 83,688.36 บาท
เปนเงินงบประมาณ 72,164.14 บาท คิดเปนรอยละ 86.23 และเงินนอกงบประมาณ 11,524.22 บาท คิดเปนรอยละ 13.77
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของกิจกรรมจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 38,251.25 บาท เปนเงิน
งบประมาณ 25,708.77 บาท คิดเปนรอยละ 67.21 และเงินนอกงบประมาณ 12,542.48 บาท คิดเปนรอยละ 32.79
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของกิจกรรมสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,756,478.64 บาท คิดเปนรอยละ
100
ต นทุ นต อหน วยผลผลิ ต ของกิ จกรรมดำเนิ นการวิ จั ยและนวั ตกรรมเพื่ อการพั ฒ นาสั งคมและสิ่ งแวดล อม
2,605,135.03 บาท เปนเงินงบประมาณ 2,530,805.28 บาท คิดเปนรอยละ 97.15 และเงินนอกงบประมาณ 74,329.75
บาท คิดเปนรอยละ 2.85
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ตน ทุ น ต อหน วยผลผลิต ของกิ จ กรรมดำเนิ น งานตามยุท ธศาสตรม หาวิท ยาลั ยเพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่ น
6,180,578.40 บาท เปนเงินงบประมาณ 6,176,243.76 บาท คิดเปนรอยละ 99.93 และเงินนอกงบประมาณ 4,334.64
บาท คิดเปนรอยละ 0.07 บาท
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของกิจกรรมดำเนินการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33,046.91 บาท เปนเงินงบประมาณ 27,599.83 บาท คิดเปนรอยละ 83.52 และเงินนอกงบประมาณ 5,447.08 บาท คิด
เปนรอยละ 16.48
อภิปรายผล
จากการวิเคราะหและจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1. ตนทุนตอหนวยผลผลิต พบวาตนทุนผลผลิตหลักมีคาใชจายตอหนวยผลผลิตเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้
1. โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
6,180,578.40 บาท
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2,605,135.03 บาท
3. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1,756,478.64 บาท
4. ผลผลิตผูส ำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
393,406.81 บาท
5. ผลผลิตผูส ำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
179,863.51 บาท
6. โครงการสนับสนุนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
115,404.25 บาท
2. ตน ทุ น ต อหน วยผลผลิต จำแนกตามงบประมาณ พบวาตน ทุ น ผลผลิ ตหลั กมี คาใช จายตอหนว ยจำแนก
ประเภทงบประมาณ ดังนี้
ตนทุนตอหนวยผลผลิตของผลผลิตหลัก และของกิจกรรมหลัก จำแนกประเภทงบประมาณ ตนทุนตอ
หนวยผลผลิตของผลผลิตผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ 393,406.81 บาท และตนทุนของกิจกรรม
หลัก คือ 83,688.36 บาท
ตนทุนตอหนวยผลผลิตของผลผลิตผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คือ 179,863.51 บาท และตนทุน
ของกิจกรรมหลัก คือ 38,251.25 บาท
ตนทุนตอหนวยผลผลิตของผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือ 1,756,478.64 บาท และตนทุน
ของกิจกรรมหลัก คือ 1,756,478.64 บาท
ตนทุนตอหนวยผลผลิตของผลผลิตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คือ
2,605,135.03 บาท และตนทุนของกิจกรรมหลัก คือ 2,605,135.03 บาท
ตนทุนตอหนวยผลผลิตของผลผลิตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น คือ
6,180,578.40 บาท และตนทุนของกิจกรรมหลัก คือ 6,180,578.40 บาท
ตนทุนตอหนวยผลผลิตของผลผลิตโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 115,404.25 บาท และตนทุนของกิจกรรมหลัก คือ 33,046.91 บาท
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3. ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของการผลิตบัณฑิต พบวาตนทุนตอหนวยผลผลิตการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
จำแนกตามกลุมสาขาวิชาตามเกณฑการแบงกลุมสาขาวิชาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ความเห็นเกี่ยวกับผลการคำนวณตนทุนผลผลิต และตนทุนการจำแนกตามกลุม สาขาวิชา มีประเด็นสำคัญดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ตนทุนตอหนวยการผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง เทากับ 40,990.70 บาท และตนทุนตอหนวยการผลิต/
จำนวนนั กศึ ก ษาเต็ ม เวลา (FTES) เท ากั บ 75,428.29 บาท กลุ ม สาขาวิ ช าวิท ยาศาสตร กายภาพ ประกอบด วยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีตนทุนตอหนวยตอจำนวนนักศึกษาหัวจริง 52,852.00 บาท และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีตนทุนตอหนวย/
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 123,762.08 บาท ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยในกลุม
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ตนทุนตอหนวยการผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง เทากับ 47,966.76 บาท และตนทุนตอหนวยการผลิต/
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ 74,939.64 บาท กลุมสาขาวิชาประกอบดวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบวา
ตนทุนตอหนวยนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สูงกวาตนทุนตอจำนวนนักศึกษาหัวจริง
กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ตนทุนตอหนวยการผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง เทากับ 41,018.30 บาท และตนทุนตอหนวยการผลิต/
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ 44,044.82 บาท กลุมสาขาวิชาประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุ
ศาสตร (ป.โท) พบวาคณะครุศาสตร (ป.โท) มีคาตนทุนตอนักศึกษาหัวจริงสูงกวาคาเฉลี่ยในกลุม และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีคาตนทุนตอหนวยนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สูงกวาคาเฉลี่ยในกลุม
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร/สังคมศาสตร
ตนทุนตอหนวยการผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง เทากับ 25,306.76 บาท และตนทุนตอหนวยการผลิต/
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ 26,768.83 บาท กลุมสาขาวิชาประกอบดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ป.โท) พบวาตนทุนตอหนวยการผลิต/นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) และตอนักศึกษาหัว
จริง ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ป.โท) มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยในกลุม
กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี ทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
ตนทุนตอหนวยการผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง เทากับ 42,797.65 บาท และตนทุนตอหนวยการผลิต/
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เท ากับ 85,788.47 บาท กลุมสาขาวิชาประกอบดวยคณะวิทยาการจัดการ และคณะ
วิทยาการ (ป.โท) พบวาตนทุนตอหนวยการผลิต/นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) และตอนักศึกษาหัวจริง ของคณะวิทยาการ
จัดการ (ป.โท) มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยในกลุม
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4. ตนทุนตอหนวยผลผลิต ของการผลิตบัณฑิตจำแนกตามคณะ พบวาตนทุนตอหนวยผลผลิตการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำแนกตามหนวยงานคณะ มีดังนี้
คณะครุศ าสตร มีต นทุน ตอหน วยการผลิต/จำนวนนักศึกษาหั วจริง จำแนกตามเฉพาะงบดำเนิ นการ
เท ากับ 39,706 บาท, เฉพาะงบดำเนิน การและงบลงทุ น เทากั บ 48,143 บาท และตน ทุ น รวมทุ กประเภทงบ เท ากั บ
124,915 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุ นตอหนวยการผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง จำแนกตาม
เฉพาะงบดำเนินการ เทากับ 20,424 บาท, เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน เทากับ 23,084 บาท และตนทุนรวมทุ ก
ประเภทงบ เทากับ 72,350 บาท
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ต น ทุ น ต อ หน ว ยการผลิ ต /จำนวนนั ก ศึ ก ษาหั ว จริ ง จำแนกตามเฉพาะ
งบดำเนินการ เทากับ 15,829 บาท, เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน เทากับ 21,240 บาท และตนทุนรวมทุกประเภทงบ
เทากับ 67,038 บาท
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนตอหนวยการผลิต/จำนวนนักศึกษาหัวจริง จำแนกตามเฉพาะ
งบดำเนินการ เทากับ 40,033 บาท, เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน เทากับ 57,076 บาท และตนทุนรวมทุกประเภทงบ
เทากับ 126,932 บาท
คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม มีตน ทุน ตอหน วยการผลิต/จำนวนนั กศึกษาหัวจริง จำแนกตามเฉพาะ
งบดำเนินการ เทากับ 26,315 บาท, เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน เทากับ 60,440 บาท และตนทุนรวมทุกประเภทงบ
เทากับ 108,130 บาท
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ต น ทุ น ต อหน ว ยการผลิ ต /จำนวนนั ก ศึ ก ษาหั ว จริ ง จำแนกตามเฉพาะ
งบดำเนินการ เทากับ 29,062 บาท, เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน เทากับ 43,137 บาท และตนทุนรวมทุกประเภทงบ
เทากับ 92,534 บาท
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิเคราะหไปใช
จากผลการวิเคราะหและจัดทำตนทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถกำหนดขอเสนอแนะในการนำผลการวิเคราะหไปใชประโยชน ดังนี้
1. เปนขอมูลสำหรับการวางแผนการกำกับ ติดตาม และเรงรัดการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับมาตรการ
เรงรัดการใชงบประมาณภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. เปนขอมูลเปรียบเทียบตนทุนคาใชจายผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ในแตละปงบประมาณ เพื่อเปน
ขอมูลใหกับผูบริหารในการวางแผนกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา และให
เกิดประโยชนสูงสุด
3. เปนขอมูลใหกับผูบริหารในการนำไปกำหนดนโยบาย วางแผน และเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ดานการจัดการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และการบริหารจัดการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
4. เปนขอมูลใหผูบริหารไดทราบจุดคุมทุ นของแตละสาขาวิชา และนำไปพิจารณาการบริหารหลักสูตร เพื่อการ
บริหารจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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