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คํานํา 
 
 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน ใน
การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเป็นกระบวนการสนับสนุนที่
สําคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพการทํางานของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หรือบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวข้องนําไปใช้เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน สามารถ
นําคู่มือมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงมีคุณภาพตามท่ีกําหนด และแต่ละหน่วยงานสามารถเรียนรู้งานซึ่ง
กันและกัน สามารถทํางานแทนกันได้ลดเวลาในการศึกษาเรียนรู้การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
         
        นายอภิวัฒน์  พานทอง 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
         กองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
   หน้า 
ปกใน 
คํานํา 
สารบัญ 

- วัตถุประสงค์ 1 
- ขอบเขต 1 
- คําจํากัดความ 1 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 4 
- มาตรฐานคุณภาพงาน 5 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6 

 ที่มาการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 
 การรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 6 

- เอกสารอ้างอิง 19 
- แบบฟอร์มที่ใช้ 19 
- การควบคุมเอกสาร 33 
- ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการปฏิบัติ 33 
- ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 34 
- ภาคผนวก 

 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 1 จาก 34 

 

ช่ือคูมือ การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานในการจัดทําตนทุนตอหนวยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ีใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการจัดทําตนทุนตอหนวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขาใจ

กระบวนงาน และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการจัดทําตนทุนตอหนวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได 

 

ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมเฉพาะการจัดทําตนทุนตอหนวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

 

คําจํากัดความ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

คณะ หมายถึง หนวยงานทีท่ําหนาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

หนวยงานสนับสนุน หมายถึง หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ทําหนาที่ 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต วันที่ 1 ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันที่ 30 กันยายนของ

ปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปน้ันเปนช่ือสําหรับปงบประมาณ น้ัน 

 งบประมาณรายจาย หมายถึง งบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณ และเงินรายไดเพ่ือ

เปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 

เงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่รัฐบาลไดจัดสรรใหแกสวนราชการตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป การจายกอหน้ีผูกพันเงินงบประมาณสามารถดําเนินการไดตาม

วัตถุประสงคของหนวยงานน้ัน ๆ โดยจะมีกําหนดระยะเวลา ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 

กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปน้ันเปนช่ือสําหรับปงบประมาณ น้ัน 

 เงินรายได หมายถึง เงินและรายไดหรือผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

 ระบบการบริหารงบประมาณ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการบริหารและจัดการ

งบประมาณ ตามการจัดสรรงบประมาณรายจาย เปนระบบยอยระบบหน่ึงของระบบงบประมาณ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 2 จาก 34 

 

พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ในลักษณะ 3 มิติ (3D) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ี

 ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่กําหนดไวในเอกสารประกอบกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย  

หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ 

 ตนทุนตอหนวยการผลิตบัณฑิต (Unit Cost) หมายถึง คาใชจายทั้งงบประมาณแผนดิน และ

เงินรายได สวนที่เปนงบดําเนินการที่มหาวิทยาลัยจายจริงในการจัดการศึกษาแกนักศึกษา 1 คน ใน

เวลา 1 ป  

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง 

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

นักศึกษา 1 คน ใน 1 ปการศึกษา ตองลงทะเบียนเรียน 36 หนวยกิต สําหรับปริญญาตรี และ 24 

หนวยกิต สําหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา  

นักศึกษาหัวจริง หมายถึง นักศึกษาทั้งภาคปกติ นอกเวลาปกติ และภาคบัณฑิตศึกษา ที่

สังกัดคณะน้ันๆ และมี สถานภาพเปนนักศึกษา ในปการศึกษาปจจุบัน 

จํานวนหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH) หมายถึง ผลรวมระหวางจํานวน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชากับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ันๆ  

การปนสวนตนทุน (Allocation) หมายถึง การแบงสวนคาใชจายไปยังกิจกรรม กระบวนการ 

ผลิต การดําเนินงาน หรือผลผลิตตามเกณฑตางๆ  

 งบรายจาย หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจายที่กําหนดใหจายตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายงบประมาณ สําหรับสวนราชการ จําแนกออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก 

รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ 

2) งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก รายจาย

ทีจ่ายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

2.1) คาตอบแทน หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานใหทางราชการตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด เชน เงินคาเชาบาน เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึง

ขั้นสูงของอันดับ/ลูกจางประจําผูไดรับคาจางขั้นสูงของตําแหนง คาตอบแทนคณะกรรมการ 

2.2) คาใชสอย หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ รายจายที่เก่ียวกับการรับรองและ

พิธีการ และรายจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ 

2.2.1) รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมาบริการ คาซอมแซม 

2.2.2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน คาใชจายในพิธีทางศาสนา 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 3 จาก 34 

 

2.2.3) รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ เชน  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ) คาใชจายในการฝกอบรม

สัมมนา เงินประกันสังคม 

2.3) คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว ยอม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวร

ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

2.4) คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เชน 

คาไฟฟา คาประปา คาบริการโทรศัพท คาบริการไปรษณีย 

 3) งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก 
3.1) คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่

มีราคาตอหนวยหรือชุดเกินกวา 5,000 บาท เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน   ครุภัณฑ

โฆษณาและเผยแพร 

3.2) คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งกอสราง 

 4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือสนับสนุน

การดําเนินงานหนวยงานอิสระของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชราชการสวนกลางตาม

พระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น องคการระหวางประเทศนิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน 

รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด

ใหใชจายในงบรายจายน้ี 

5) งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหน่ึง 

หรือที่สํานักงบประมาณกําหนดใหจายในงบรายจายน้ี เชน คาจางที่ปรึกษา คาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการตางประเทศช่ัวคราว คาใชจายในการศึกษาวิจัย 

คาเสื่อมราคา หมายถึง มูลคาของสินทรัพยที่มีการเสื่อมสภาพสวนที่ตัดเปนคาใชจายในแต

ละรอบ ระยะเวลาบัญชีตลอดอายุการใชงานที่ไดประมาณไว  
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 กองนโยบายและแผนมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1. รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ ตามหลักเกณฑและ

รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

2. รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยระหวางปงบประมาณที่ผานมา 

กับ ปงบประมาณปจจุบันตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

3. วิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตนทุนหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑและรูปแบบที่

กรมบัญชีกลางกําหนด 

4. รายงานผลการดําเนินงานถึงกรมบัญชีกลางตามเวลาที่กําหนด 

5. เผยแพรขอมูลผลการคํานวณตนทุนตอหนวยบนหนาเว็บไซตกองนโยบายและแผน 

 งานบริหารคลังและทรัพยสินมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1. รายงานการเงินประจําปงบประมาณ แสดงรายไดแยกประเภทตามแหลงของเงิน 

2. รายงานการเงินประจําปงบประมาณ แสดงตนทุนตามประเภทคาใชจาย รวมทั้งขอมูลที่

ไมเก่ียวของกับการผลิตผลผลิต เชน คาใชจายบําเหน็จบํานาญ เงินชวยเหลือดานการศึกษาและคา

รักษาพยาบาลขาราชการบํานาญ 

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ จัดทําขอมูลคาเสื่อมราคาประจําปงบประมาณ 

จําแนกตาม หนวยงานและกลุมสาขาวิชา 

 คณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ี

1. กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดทําตนทุนตอหนวยของมหาวิทยาลัย และ

คณะประจําปงบประมาณ 

2. จัดทําขอมูลรายได คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงของมหาวิทยาลัยและคณะประจําปงบประมาณ 

3. รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ 

วัตถุประสงค บุคลากร โครงสรางองคกร โครงสรางการาบริหาร 

4. รวบรวมขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและคณะประจําปงบประมาณ 

5. ดําเนินการทบทวนและจําทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย และคณะประจําป

งบประมาณใหเปนไปตามเกณฑการประเมิน พรอมจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร และมหาวิทยาลัย

ตอไป 

6. วิเคราะหตนทุนตอหนวยและจัดทําแผนเพ่ิมผลผลิต ประจําปงบประมาณ เพ่ือใหการ

บริหารตนทุนตอหนวยผลผลิตมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด 
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 คณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ พรอมขอเสนอแนะเพ่ือให

การบริหารตนทุนตอหนวยผลผลิตมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด 

2. พิจารณาแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปรงบประมาณตอไป พรอม

ขอเสนอแนะเพ่ือใหการบริหารตนทุนตอหนวยผลผลิตมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

 ตัวช้ีวัด : รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตไปยังกรมบัญชีกลางตามเวลา

ที่กําหนดตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ 

เกณฑ  

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 45 วัน หลังเวลาที่กําหนด  มีคาเทากับ 1 คะแนน 

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังเวลาที่กําหนด  มีคาเทากับ 2 คะแนน 

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 15 วัน หลังเวลาที่กําหนด  มีคาเทากับ 3 คะแนน 

ดําเนินการแลวเสร็จและจัดสงตามเวลาที่กําหนด  มีคาเทากับ 4 คะแนน 

ดําเนินการแลวเสร็จและจัดสงกอนเวลากําหนด   มีคาเทากับ 5 คะแนน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่ม 

วิเคราะหและรวบรวมขอมูลประกอบการ

จัดทําตนทุนตอหนวยจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

ผูอํานวยการกอง

นโยบายและแผน 

จัดสงไปยังสํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และก.พ.ร. ทราบ  

จัดทําตนทุนตอหนวยตามแบบฟอรมท่ี

กรมบัญชีกลางกาํหนด 

สิ้นสุด 

เว็บไซตกองนโยบาย

และแผน 

รายงานตนทุนตอหนวย

ผลผลิตประจําปงบประมาณ 

เสนอเพ่ือพิจารณาสอบทาน 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติเผยแพรสูสาธารณะ 
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มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 

  1.1 ขอมูลรายไดแยกประเภทตามแหลงของเงินของมหาวิทยาลัย เปนการแสดงรายได

โดยจําแนกตามแหลงที่มาของงบประมาณโดยใชขอมูลรายงานทางการเงินประจําปงบประมาณของ

งานบริหารคลังและทรัพยสิน ประกอบดวย รายไดจากรัฐบาล รายไดจากการขายสินคาและบริการ

(คาธรรมเนียมการศึกษา) รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ รายไดจากเงินชวยเหลือและ

เงินบริจาค รายไดอ่ืน และเปรียบเทียบรายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสมโดยใชขอมูลรายงานทาง

การเงินจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที ่1 แสดงตารางการคํานวณตนทุนผลผลิต 

 

1.2 คาใชจายตามประเภทคาใชจายของมหาวิทยาลัย เปนการแสดงคาใชจายโดยจําแนก

ตามประเภทคาใชจายประจําปงบประมาณ ใชขอมูลรายงานทางการเงินประจําปงบประมาณของงาน

บริหารคลังและทรัพยสิน ประกอบดวย คาใชจายดานบุคลากร(เงินเดือน) คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

และสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย คาใชจายเงินอุดหนุน และคาใชจายอ่ืนๆ โดย

ตองกระทบยอดคาใชจายรวมตามงบการเงิน เพ่ือใหไดยอดคาใชจายที่เกี่ยวของกับการคํานวณตนทุน

ผลผลิต และแสดงการ* ตนทุนที่ ไม เ ก่ียวของกับผลผลิต เชน คาใชจายบําเหน็จบํานาญ 

G/L#51010401XX เ งินชวยเหลือดานการศึกษาและคารักษาพยาบาลขาราชการบํานาญ 

G/L#51010402XX คาใชจายระหวางหนวยงานจากรัฐบาล G/L#52090101XX บัญชีปรับหมวด

รายจายและบัญชีพักคาใชจาย โดยใชขอมูลรายงานทางการเงินจากงานบริหารคลังและทรัพยสิน ดังภาพที่ 2
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ภาพที ่2 แสดงตารางการคํานวณตนทุนผลผลิต 

 

1.3 ขอมูลกิจกรรมที่มีการดําเนินงานประจําปงบประมาณ เปนการแสดงกิจกรรมพรอม

หนวยนับที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต จํานวน 7 กิจกรรม ไดแก 

ชื่อกิจกรรม หนวยนบั 

1. จัดการเรียนการสอน ftes 

1.1 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี ftes 

1.1.1 จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร ftes 

1) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ftes 

2) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ftes 

3) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ftes 

4) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ftes 

1.1.2 จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ftes 
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ชื่อกิจกรรม หนวยนบั 

5) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การ

จัดการการทองเที่ยวและเศรษฐศาสตร ftes 

6) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ftes 

7) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศลิปและประยุกตศิลป ftes 

8) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร ftes 

1.2 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ftes 

1.2.1 จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร ftes 

1) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ftes 

2) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ftes 

3) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ftes 

4) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ftes 

1.2.1 จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ftes 

5) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การ

จัดการการทองเที่ยวและเศรษฐศาสตร ftes 

6) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ftes 

7) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ftes 

8) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร ftes 

2. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คน 

3. เผยแพรความรูและบริการวิชาการ คน 

4. วิจัยเพ่ือสรางองคความรู เรื่อง 

5. งานทะเบียน ftes 

6. วิทยบริการ ftes 

7. บริหารจัดการ ftes 

 

โดยกิจกรรมที่กําหนดในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตสามารถกําหนดมากหรือ

นอยตามความเหมาะสมของแตละมหาวิทยาลัยซึ่งผูเขียนไดกําหนดกิจกรรมหลักตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยจํานวน 7 กิจกรรม ไดแก 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 10 จาก 34 

 

- การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนสอนทั้งในระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา จําแนกตามหลักเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ดังน้ี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร 

เทคนิคการแพทย เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรการ

กีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ไดแก คณะวิทยาศาสตร

ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

4. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

5. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดแก คณะเกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร      

วนศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร 

6. กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการการทองเที่ยวและ

เศรษฐศาสตร 

6.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี และเศรษฐศาสตร 

6.2 สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม 

7. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร 

8. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ไดแก คณะศิลปกรรม

ศาสตร วิจิตรศิลป มัณฑศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ 

9. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร เชน คณะนิเทศศาสตร วารสารศาสตร 

อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร 

เปนตน 

 

โดยมีหนวยนับเปน ftes หรือจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในแตละกลุมสาขาตามปงบประมาณ 

- สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือกิจกรรมโครงการดานการสงเสริมการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปงบประมาณ มีหนวยนับเปนจํานวนคนที่เขารวมกิจกรรมโครงการ 

- เผยแพรความรูและบริการวิชาการ คือกิจกรรมโครงการดานการเผยแพรความรู

และบริการวิชาการในปงบประมาณ มีหนวยนับเปนจํานวนคนที่เขารวมกิจกรรมโครงการ 

- วิจัยเพ่ือสรางองคความรู คือผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูในปงบประมาณ มี

หนวยนับเปนเรื่อง 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 11 จาก 34 

 

- งานทะเบียน เปนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนในปงบประมาณ มีหนวยนับเปน ftes หรือจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาทั้งหมดใน

ปงบประมาณ 

- วิทยบริการ เปนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยบริการใน

ปงบประมาณ มีหนวยนับเปน ftes หรือจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาทั้งหมดในปงบประมาณ 

- บริหารจัดการ เปนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานการบริหาร

จัดการในปงบประมาณ มีหนวยนับเปน ftes หรือจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาทั้งหมดในปงบประมาณ 

โดยกิจกรรมอาจกําหนดแตกตางไปตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

1.4 ขอมูลผลผลิตจากกิจกรรมที่ดําเนินงานประจําปงบประมาณ เปนการแสดงผลผลิตที่

เกิดจากกิจกรรมพรอมหนวยนับที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต จํานวน 4 ผลผลิต ไดแก  

ชื่อผลผลิต หนวยนบั 

1. การผลิตบัณฑิต ftes 

1.1 การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ี ftes 

1.1.1 การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ftes 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ftes 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ftes 

1.1.2 การผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ftes 

กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการการทองเที่ยว

และเศรษฐศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร   ftes 

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ftes 

กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร   ftes 

1.2 การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ftes 

1.2.1 การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ftes 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ftes 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ftes 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 12 จาก 34 

 

ชื่อผลผลิต หนวยนบั 

1.2.1 การผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ftes 

จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การ

จัดการการทองเที่ยวและเศรษฐศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร   ftes 

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ftes 

กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร   ftes 

2. ผลงานการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คน 

3. ผลงานการเผยแพรความรูและบริการวิชาการ คน 

4. ผลงานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู เรื่อง 

 

โดยผลผลิตที่กําหนดในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตสามารถกําหนดมากหรือ

นอยตามความเหมาะสมของแตละมหาวิทยาลัยซึ่งผูเขียนไดกําหนดกิจกรรมหลักตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยจํานวน 4 ผลผลิต ไดแก 

- การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนสอนและผลผลิตบัณฑิตทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีบัณฑิตจําแนกตามหลักเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ดังน้ี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร 

เทคนิคการแพทย เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรการ

กีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ไดแก คณะวิทยาศาสตร

ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

4. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

5. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดแก คณะเกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร      

วนศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร 

6. กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการการทองเที่ยวและ

เศรษฐศาสตร 

6.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี และเศรษฐศาสตร 

6.2 สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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7. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร 

8. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ไดแก คณะศิลปกรรม

ศาสตร วิจิตรศิลป มัณฑศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ 

9. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร เชน คณะนิเทศศาสตร วารสารศาสตร 

อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร 

เปนตน 

 

โดยมีหนวยนับเปน ftes หรือจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาในแตละกลุมสาขาตามปงบประมาณ 

- ผลงานการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือผลผลิตจากกิจกรรมโครงการ

ดานการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปงบประมาณ มีหนวยนับเปนจํานวนคนที่เขารวม

กิจกรรมโครงการ 

- ผลงานการเผยแพรความรูและบริการวิชาการ คือผลผลิตกิจกรรมโครงการดาน

การเผยแพรความรูและบริการวิชาการในปงบประมาณ มีหนวยนับเปนจํานวนคนที่เขารวมกิจกรรม

โครงการ 

- ผลงานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู คือผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใน

ปงบประมาณ มีหนวยนับเปนเรื่อง 

 

2.5 การจําแนกรายจายไปยังกิจกรรมและผลผลิต เปนการจําแนกรายจายตาม

หมวดรายจาย ไดแก  เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง และคาเสื่อมราคา ดวยระบบ

GrowBudget โดยมีขั้นตอนตอไปน้ี 

 

1) ดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม Grow Budget 
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2) การกรอกรหัสผูใช และรหัสผาน เพื่อเขาสูระบบ 
 

 
 

 

1. กรอกรหัสผูใช 

2. กรอกรหัสผาน 

3. คลิกปุม ตกลง 

 

3) การแสดงหนาจอหลักของระบบ จะประกอบดวยเมนูดังตอไปน้ี 

 
 

1. เมนูบันทึกงบประมาณ 

2. เมนูรายงานตนทุน 

3. เมนูบันทึกขอมูลทั่วไป 

4. เมนูออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1 2 3 4 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 15 จาก 34 

 

4) การเรียกรายงานคาใชจายบันทึกรายการงบประมาณ 

 
 

1. คลิกปุมเมนู รายงานตนทุน 

2. คลิกปุมเมนูยอย รายงานคาใชจาย (แยกตามหนวยงาน/หมวดรายจาย) 

 

 
 

3. คลิกลูกศรเลือกปงบประมาณ 

4. คลิกปุม แสดง/พิมพรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 16 จาก 34 

 

5) ขอมูลรายงานคาใชจาย (แยกตามหนวยงาน/หมวดรายจาย) 

 
 

 

เมื่อไดขอมูลคาใชจายแลวจึงนํามาจัดทําขอมูลในโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กซเซล

เพ่ือจัดกลุมรายจายกับกิจกรรมและรายจายกับผลผลิต โดยกําหนดรหัสในการจัดกลุมดังตาราง

ตอไปน้ี 

 

ชื่อกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมหลัก 

1. จัดการเรียนการสอน  

1.1 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี 1 

1.2 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 

2. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 

3. เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 3 

4. วิจัยเพ่ือสรางองคความรู 3 

5 งานทะเบียน 4 

6. วิทยบริการ 5 

7. บริหารจัดการ 6 

 

 

2 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 17 จาก 34 

 

ชื่อกิจกรรมยอย 

รหัส

กิจกรรม

หลัก 

รหัส

กิจกรรม

ยอย 

 

1. จัดการเรียนการสอน    

1.1 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี 1   

1) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 1 1  

2) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 2  

3) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 1 3  

4) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 1 4  

5) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การ

จัดการการทองเที่ยวและเศรษฐศาสตร 1 5 

 

6) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 1 6  

7) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศลิปและประยุกตศลิป 1 7  

8) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร 1 8  

1.2 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2   

1) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 2 1  

2) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 2  

3) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 2 3  

4) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 2 4  

5) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การ

จัดการการทองเที่ยวและเศรษฐศาสตร 2 5 

 

6) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 2 6  

7) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศลิปและประยุกตศลิป 2 7  

8) จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร 2 8  

2. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 9  

3. เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 3 9  

4. วิจัยเพ่ือสรางองคความรู 3 9  

5 งานทะเบียน 4 10  

6. วิทยบริการ 5 11  

7. บริหารจัดการ 6 12  



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 18 จาก 34 

 

 

เมื่อจัดกลุมขอมูลรายจายกับกิจกรรมและรายจายกับผลผลิต เรียบรอยแลวจึงนําขอมูลผลผลิตมาใส

ในแบบฟอรมเพ่ือคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต จัดกลุมการกําหนดรหัสลงสูรายจาย 

2.6 ขอมูลผลผลิตที่ใชในการคํานวณ 

ขอมูลที่ใชในการคํานวณไดแก  

1) ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาจากหนาเว็บไซตกองนโยบายและแผน โดยขอมูล

ที่ใชจะเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ตามปงบประมาณที่ใชคํานวณ (ภาคการศึกษาที่ 2,3 

และ 1)  

2) ขอมูลผลการดําเนินงานสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเปนขอมูล

จํานวนผูเขารวมโครงการในรอบปงบประมาณมีหนวยเปน คน รวบรวมโดยสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

3) ขอมูลผลการเผยแพรความรูและบริการวิชาการ โดยเปนขอมูลจํานวนผูเขารวม

โครงการในรอบปงบประมาณมีหนวยเปน คน รวบรวมโดยสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4) วิจัยเพ่ือสรางองคความรู โดยเปนขอมูลจํานวนโครงการวิจัยในรอบปงบประมาณ 

มีหนวยเปน เรื่อง รวบรวมโดยสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อผลผลิต หนวยนบั 

1. การผลิตบัณฑิต ftes 

1.1 การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ี ftes 

1.1.1 การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ftes 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ftes 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ftes 

1.1.2 การผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ftes 

กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการการทองเที่ยว

และเศรษฐศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร   ftes 

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ftes 

กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร   ftes 

1.2 การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ftes 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 19 จาก 34 

 

ชื่อผลผลิต หนวยนบั 

1.2.1 การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ftes 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ftes 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ftes 

1.2.1 การผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ftes 

กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการการทองเที่ยว

และเศรษฐศาสตร ftes 

กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร   ftes 

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ftes 

กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร   ftes 

2. ผลงานการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คน 

3. ผลงานการเผยแพรความรูและบริการวิชาการ คน 

4. ผลงานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู เรื่อง 

 

เอกสารอางอิง 

1. ตามมาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 

2. เกณฑการใหคะแนนของกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2563 

แบบฟอรมท่ีใช 

1. แบบรายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต เปนแบบฟอรมตารางคํานวณ ประกอบดวย 

 - ตารางที่ 1 รายงานเงินรายไดแยกประเภทตามแหลงของเงิน 

- ตารางที่ 2 รายงานตนทุนตามประเภทคาใชจาย 

- ตารางที่ 3 รายงานตนทุนกิจกรรม 

- ตารางที่ 4 รายงานตนทุนผลผลิต 

  รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 20 จาก 34 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 21 จาก 34 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 22 จาก 34 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 23 จาก 34 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 24 จาก 34 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 25 จาก 34 

 

 
 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 26 จาก 34 

 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 27 จาก 34 

 

 

2. แบบรายงานเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิต โดยเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยป

ปจจุบันกับปที่ผานมา 

 - ตารางที่ 5 รายงานการเปรียบเทียบเงินรายไดแยกประเภทตามแหลงของเงิน 

- ตารางที่ 6 รายงานการเปรียบเทียบตนทุนตามประเภทคาใชจาย 

- ตารางที่ 7 รายงานการเปรียบเทียบตนทุนกิจกรรม 

- ตารางที่ 8 รายงานการเปรียบเทียบตนทุนผลผลิต 

ซึ่งตองมีการวิเคราะหเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางกันระหวางขอมูลในแตละป 

หรืออธิบายถึงความเปนมา หรือเหตุการณสําคัญที่กระทบตอการคําควณตนทุน 

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 28 จาก 34 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 29 จาก 34 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 30 จาก 34 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 31 จาก 34 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 32 จาก 34 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 33 จาก 34 

 

การควบคุมเอกสาร 

1. หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ วันที่ 30 กันยายน ควรประสานหนวยงานที่เก่ียวของจัดทํา

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการจัดทําใหแลวเสร็จ 

2. ตรวจสอบเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ เพ่ือทราบกําหนดการสง

ขอมูลไปยังกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

3. จัดสงรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยไปยังกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ตามเวลาที่กําหนดเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ  

4. จัดเก็บเอกสารการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตในรูปแบบเอกสาร และเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชในการสืบคนขอมูลตอไป 

5. เผยแพรเอกสารการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ผาน

เว็บไซตกองนโยบายและแผน หัวขอเอกสารเผยแพร และบันทึกแจงหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ทราบเพ่ือนําไปใชประโยชน 

6. กรณมีีการปรับแกขอมูล หรือทบทวนขอมลูเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามขอ 

3-5 อีกครั้ง 

 

ขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติ  

 ในการปฏิบัติงานควรมีขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามปงบประมาณ 

2. ขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

3. ขอมูลทางการเงินรายงานผลการเบิกจายประจําปงบประมาณ 

4. ขอมูลสภาพการณที่มีการดําเนินงานระหวางปงบประมาณ เชน ขอมูลการกอสราง

อาคาร การเปดใชอาคาร การปรับปรุงระบบไฟฟา ประปา ขอมูลการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร 

สาขาวิชา   

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขคร้ังที ่:  คร้ังที่ 1 วันที่เร่ิมใช : 1 ตุลาคม 2563 หนา 34 จาก 34 

 

ขอเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 

1. ขอเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน 

1) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานกลุมสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บาง

กลุมสาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละปงบประมาณ 

2) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานแผนงาน ผลผลิต เน่ืองดวยแผนงาน ผลผลิต ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บางรายการจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละปงบประมาณ 

3) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานประเภทงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี วามีกี่ประเภท อะไรบาง 

4) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานงบรายจาย และหมวดรายจายงบประมาณ ตองรูวา

รายการใดเปนหมวดรายจายใด 

5) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานคาเสื่อมราคา ครุภัณฑ สิ่งกอสราง มีระยะเวลา และ

อัตราการคํานวณอยางไร 

6) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานงาน โครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง

จะเปลี่ยนแปลงในทุกปงบประมาณ 

7) ผูปฏิบัติงานควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กับคณะ/สํานัก/สถาบัน ซึ่งจะ

ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจกระบวนการทํางานมากยิ่งขึ้น 

8) ผูปฏิบัติงานควรศึกษาขอมูล และเรียนรูอยูตลอดเวลา เพราะการทํางานจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ป   

 

2. ปญหาอุปสรรค 

เน่ืองจากกระบวนงานคอนขางยุงยาก ซับซอน ตองเก่ียวของกับหนวยงาน และบุคคล

จํานวนมาก เพ่ือรวบรวม และตรวจสอบขอมูลในการดําเนินงาน ทําใหบอยครั้งการดําเนินงานมีความ

ลาชาไมเปนไปตามกําหนดเวลา 

 

3. แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 

แลกเปลี่ยนความรูเพ่ือสรางความเขาใจ กับงานบริหารคลังและทรัพยสิน งานบริหาร

พัสดุและบริการยานพาหนะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหาร 

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

ตามมาตรา 21  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Àπâ“ 7
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·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥
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 à«π√“™°“√π—Èπµ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥ ·≈–√“¬ß“π„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß

·≈– °.æ.√. ∑√“∫

„π°√≥’∑’Ë√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–„¥¢Õß à«π√“™°“√„¥ Ÿß°«à“√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬
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·≈– °.æ.√. ∑√“∫ ·≈–∂â“¡‘‰¥â¡’¢âÕ∑—°∑â«ßª√–°“√„¥¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π°Á„Àâ à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«∂◊ÕªØ‘∫—µ‘

µ“¡·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬π—ÈπµàÕ‰ª‰¥â

¡“µ√“ ÚÚ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°
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§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥
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ภาคผนวก 2 
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สําหรับสวนราชการและมหาวิทยาลัย 

เรื่องท่ี 4 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
 

  

























 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานตนทุนตอหนวยผลผลติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธกิารบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



รายได้ จาํนวน

รายได้จากรฐับาล 559,955,806.19      

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 220,841,941.94      

รายได้จากการอดุหนุนจากหน่วยงานภาครฐั -                      

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค -                      

รายได้อืÉน 173,093,875.24      

รายได้รวม 953,891,623.37      

รายได้สงู/(ตํÉา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 2,615,153,926.75    

ตารางแสดงผลการคาํนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางทีÉ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ประเภทคาใชจาย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (สถานีฯ) งบกลาง(ถามี) รวม

1. คาใชจายดานบุคลากร(เงินเดือน) 346,458,907.86        53,082,114.61       2,041,204.99                  -                401,582,227.46   

2. คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค -                   

    คาตอบแทน 858,165.00             20,989,604.51       -                               -                21,847,769.51     

    คาใชสอย 41,635,938.46         78,669,533.57       119,664.73                     120,425,136.76   

    คาสาธารณูปโภค 20,114,647.05         11,585,247.47       356,222.98                     -                32,056,117.50     

    คาวัสดุ 18,569,621.46         25,252,144.21       104,538,865.52               -                148,360,631.19   

3. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 98,937,850.51         67,266,361.83       68,349.07                       -                166,272,561.41   

4. คาใชจายเงินอุดหนุน 2,077,800.00           439,900.00            1,000.00                        -                2,518,700.00       

5. คาใชจายอื่นๆ -                        1,697.48               118,595.51                     -                120,292.99         

     รวม 528,652,930.34      257,286,603.68    107,243,902.80             -               893,183,436.82   

คาใชจายรวมตามงบการเงิน 893,183,436.82

     หัก ตนทุนที่ไมเกี่ยวของในการผลิตผลผลิต*

    คาบําเหน็จบํานาญและคารักษาพยาบาลขาราชการบําเหน็จบํานาญ 66,747,048.05

    คาศึกษาบุตรขาราชการบําเหน็จบํานาญ 25,000.00 66,772,048.05

     รวม ตนทุนผลผลิตของหนวยงาน 826,411,388.77

ตารางแสดงผลการคํานวณตนทุนผลผลิต

ตารางที่ 2 รายงานตนทุนตามประเภทคาใชจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาตองกระทบยอดคาใชจายรวมตามงบการเงิน เพ่ือใหไดยอดคาใชจายที่เก่ียวของกับการคํานวณตนทุนผลผลิต

* ตนทุนที่ไมเกี่ยวของกับผลผลิต เชน คาใชจายบําเหน็จบํานาญ G/L#51010401XX เงินชวยเหลือดานการศึกษาและคารักษาพยาบาลขาราชการบํานาญ G/L#51010402XX คาใชจายระหวาง

หนวยงานจากรัฐบาล G/L#52090101XX บัญชีปรับหมวดรายจายและบัญชีพักคาใชจาย เปนตน



ตารางทีÉ 3 รายงานต้นกิจกรรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง คาเสื่อมราคา ตนทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวย

31,626,655.14 36,207,117.51 0.00 17,798,037.55 85,631,810.20 8,119.01 ftes 10,547.07

31,476,801.14 35,662,822.51 0.00 17,796,151.59 84,935,775.24 8,008.89 ftes 10,605.19

15,629,016.62 21,752,145.53 0.00 14,552,600.28 51,933,762.43 2,835.69 ftes 18,314.30

1 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 10,128,740.43 9,464,969.20 0.00 6,566,582.98 26,160,292.61 752.61         ftes 34,759.38

2 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2,758,853.62 7,511,549.60 0.00 4,970,757.32 15,241,160.54 1,432.89       ftes 10,636.67

3 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 177,775.00 755,667.13 0.00 1,797,808.45 2,731,250.58 347.61         ftes 7,857.20

4 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 2,563,647.57 4,019,959.60 0.00 1,217,451.53 7,801,058.70 302.58         ftes 25,781.52

1.1.2 จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15,847,784.52 13,910,676.98 0.00 3,243,551.31 33,002,012.81 5,173.19 ftes 6,379.43

5 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาบริหาร, พาณิชยศาสตร, การบ 4,403,343.96 2,531,084.82 0.00 707,384.01 7,641,812.79 1,149.22       ftes 6,649.55

6 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 4,453,612.10 3,092,380.06 0.00 961,779.53 8,507,771.69 817.06         ftes 10,412.72

7 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและปร 274,399.60 555,523.00 0.00 82,817.85 912,740.45 137.86         ftes 6,620.72

8 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร 6,716,428.86 7,731,689.10 0.00 1,491,569.92 15,939,687.88 3,069.06       ftes 5,193.68

149,854.00 544,295.00 0.00 1,885.96 696,034.96 110.13 ftes 6,320.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 ftes 0.00

1 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -              ftes #DIV/0!

2 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -              ftes #DIV/0!

3 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13             ftes 0.00

4 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -              ftes 0.00

149,854.00 544,295.00 0.00 1,885.96 696,034.96 107.00 ftes 6,505.00

5 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาบริหาร, พาณิชยศาสตร, การบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00           ftes 0.00

6 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 85,460.00 523,545.00 0.00 1,062.56 610,067.56 62.13           ftes 9,820.00

7 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและปร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -              ftes 0.00

ตารางแสดงผลการคาํนวณต้นทุนผลผลิต

ชื่อกิจกรรม

1. จัดการเรียนการสอน

1.1 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

1.1.1 จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร

1.2 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

1.2.1 จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร

1.2.1 จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร



เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง คาเสื่อมราคา ตนทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวยชื่อกิจกรรม

8 จัดการเรียนการสอนกลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร 64,394.00 20,750.00 0.00 823.41 85,967.41 29.88           ftes 2,877.57

583,913.17 180,551.06 0.00 91,606.98 856,071.20 4,200.00       คน 203.83

3,120,477.00 9,184,461.79 0.00 54,964.19 12,359,902.97 5,291.00 คน 2,336.02

7,782,402.18 27,326,743.14 0.00 36,642.79 35,145,788.11 59.00 เรืÉอง 595,691.32

3,465,516.28 3,705,680.44 0.00 72,768.98 7,243,965.70 8,119.01 ftes 892.22

1,659,825.97 1,509,637.22 0.00 4,973,795.58 8,143,258.77 8,119.01 ftes 1,002.99

231,809,488.27 80,477,001.00 0.00 125,259,277.82 437,545,767.09 8,119.01 ftes 53,891.49

280,048,278.00 158,591,192.15 0.00 148,287,093.89 586,926,564.04 42,026.06 13,965.78

6. วิทยบริการ

7. บริหารจัดการ

รวม

2. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. เผยแพรความรูและบริการวิชาการ

4. วิจัยเพ่ือสรางองคความรู

5 งานทะเบียน



ตารางทีÉ 4 รายงานต้นผลผลิต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง คาเส่ือมราคา ตนทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวย

244,868,002.61  113,330,204.30      -       135,073,295.69      493,271,502.61  8,263.49 ftes 59,692.91       

241,882,796.47   111,760,446.32       -       133,512,065.55       487,155,308.33   8,153.61 ftes 59,747.18        

86,442,214.15     47,363,184.12         -       53,497,373.98         187,302,772.25   2,744.14 ftes 68,255.57        

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 52,322,479.07 24,725,196.20 0.00 29,771,658.59 106,819,333.85 1,635.08    ftes 65,329.60

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 15,231,392.44 12,022,497.90 0.00 11,830,215.98 39,084,106.32 483.33       ftes 80,863.67

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 8,208,943.10 3,660,303.03 0.00 6,214,669.08 18,083,915.21 311.22       ftes 58,106.12

กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 10,679,399.55 6,955,186.99 0.00 5,680,830.33 23,315,416.87 314.50       ftes 74,134.87

155,440,582.31   64,397,262.19         -       80,014,691.57         299,852,536.08   5,409.47 ftes 55,431.02        

กลุมสาขาวิชาบริหาร, พาณิชยศาสตร, การบัญชี 35,216,249.34 13,675,201.12 0.00 17,653,400.69 66,544,851.15 1,194.06    ftes 55,730.11

กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  28,570,054.39 11,814,583.77 0.00 14,224,976.51 54,609,614.67 934.56       ftes 58,433.78

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและประยุก 4,328,691.53 2,021,840.45 0.00 2,312,536.14 8,663,068.12 157.11       ftes 55,139.75

กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร  87,325,587.05 36,885,636.86 0.00 45,823,778.23 170,035,002.14 3,123.75    ftes 54,432.97

2,985,206.14       1,569,757.99          -       1,561,230.15          6,116,194.28       109.88 ftes 55,665.02        

129,026.26         46,664.98              -       70,959.92              246,651.16         5.00 ftes 49,330.23        

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -           ftes #DIV/0!

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -           ftes #DIV/0!

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 129,026.26 46,664.98 0.00 70,959.92 246,651.16 5.00          ftes 49,330.23

กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -           ftes 0.00

1.1.2 การผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1.2 การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

1.2.1 การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร

ตารางแสดงผลการคาํนวณต้นทุนผลผลิต

ชื่อผลผลิต

1. การผลิตบัณฑิต

1.1 การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

1.1.1 การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร



เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง คาเส่ือมราคา ตนทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ ตนทุนตอหนวยชื่อผลผลิต

2,856,179.88       1,523,093.01          -       1,490,270.23          5,869,543.11       104.88 ftes 55,967.04        

กลุมสาขาวิชาบริหาร, พาณิชยศาสตร, การบัญชี 283,857.78 102,662.96 0.00 156,111.82 542,632.56 11.00        ftes 49,330.23

กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  1,427,333.14 1,008,860.82 0.00 739,045.70 3,175,239.66 52.00        ftes 61,062.30

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและประยุก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -           ftes 0.00

กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร  1,144,988.96 411,569.23 0.00 595,112.71 2,151,670.90 41.88        ftes 51,383.19

7,691,958.08 2,751,320.62 0.00 4,000,782.25 14,444,060.95     4,200.00    คน 3,439.06         

12,597,870.22 12,612,154.53 0.00 5,267,197.88 30,477,222.63     5,291.00 คน 5,760.20         

14,890,447.10 29,897,512.70 0.00 3,945,818.06 48,733,777.86     59.00 เร่ือง 825,996.23      

280,048,278.00  158,591,192.15      -       148,287,093.89      586,926,564.04  17,813.49  32,948.44       รวม

1.2.1 การผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2. ผลงานการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลงานการเผยแพรความรูและบริการวิชาการ

4. ผลงานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู



รายงานเปรยีบเทยีบตนทุนตอหนวยผลผลติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธกิารบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



รายได้ 2562 2561

รายไดจ้ากรฐับาล 559,955,806.19 683,082,385.16 (18.03)                   %

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 220,841,941.94 237,279,852.02 (6.93)                    %

รายไดจ้ากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค 0.00 1,817,644.80               -                       %

รายไดอ้ืÉน 173,093,875.24 188,948,961.45 (8.39)                    %

รายไดร้วม 953,891,623.37 1,130,893,043.43 (15.65)                   %

รายไดส้งู/(ตํÉา) กว่าค่าใชจ้า่ยสะสม 2,615,153,926.75 2,563,526,648.55 2.01                     %

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

1. รายไดจ้ากรฐับาลลดลงจากจาํนวนนักศกึษาและการก่อสรา้งทีÉทีÉลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารลดลง เนืÉองจากจาํนวนนักศกึษาในระดบัปรญิญาตรลีดลงทาํใหร้ายจากการขายสนิคา้และบรกิารลดลงดว้ย 

3. รายไดอ้ืÉนลดลงจากการดําเนินกจิกรรมทีÉก่อใหเ้กดิรายไดล้ดลง เช่นศุนยบ่์มเพาะวสิาหกจิ ศูนยป์ฏบิตักิารโรงแรม รวมถงึการปรบัปรุงบญัช ี

ตามคาํแนะนําของสํานกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ตารางแสดงผลการคาํนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางทีÉ 5 รายงานการเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561

เพิÉมขึÊน/(ลดลง)



เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง(ถ้าม)ี รวม เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง(ถ้าม)ี รวม

1. คา่ใชจ่้ายดา้นบคุลากร(เงนิเดอืน) 346,458,907.86        55,123,319.60          -             401,582,227.46      260,995,822.12       64,113,213.38         -              325,109,035.50          23.52 %

2. คา่ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุและสาธารณูปโภค -                        -                        -             

    คา่ตอบแทน 858,165.00              20,989,604.51          -             21,847,769.51        757,538.00             17,212,281.41         -              17,969,819.41       21.58     %

    คา่ใชส้อย 41,635,938.46          78,789,198.30          -             120,425,136.76      29,924,261.61         55,353,039.13         -              85,277,300.74       41.22     %

    คา่สาธารณูปโภค 20,114,647.05          11,941,470.45          -             32,056,117.50        18,939,316.93         11,923,453.06         -              30,862,769.99       3.87       %

    คา่วสัดุ 18,569,621.46          129,791,009.73        -             148,360,631.19      25,182,495.28         149,676,936.49       -              174,859,431.77     (15.15)    %

3. คา่เสืÉอมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 98,937,850.51          67,334,710.90          -             166,272,561.41      80,776,629.94         46,423,831.11         -              127,200,461.05     30.72     %

4. คา่ใชจ่้ายเงนิอุดหนุน 2,077,800.00            440,900.00              -             2,518,700.00         21,781,700.00         509,200.00             -              22,290,900.00       (88.70)    %

5. คา่ใชจ่้ายอืÉนๆ -                        120,292.99              -             120,292.99            2,026,653.83           225,191.66             -              2,251,845.49        (94.66)    %

     รวม 528,652,930.34       364,530,506.48       893,183,436.82      440,384,417.71      345,437,146.24      785,821,563.95     13.66     %

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ

1. คา่ใชจ่้ายดา้นบคุลากรเพิÉมขึÊนเนืÉองจากไดร้บังบอุดหนุนบคุลากรเพิÉมขึÊนและมกีารใชจ่้ายงบบคุลากรในสว่นเงนิในงบประมาณมากขึÊนตามฐานเงนิเดอืน

2. คา่เสืÉอมราคาและคา่ตดัจําหน่ายเพิÉมขึÊนจากการสง่มอบสิÉงก่อสรา้งทีÉแลว้เสรจ็ การปรบัปรุงอาคาร และจดัซืÊอครุภณัฑ์

3. คา่ตอบแทน ใชส้อย วสัด ุและสาธารณูปโภค  คา่ใชจ่้ายเงนิอุดหนุน คา่ใชจ่้ายอืÉนๆ มกีารเปลีÉยนแปลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คอ่นขา้งมากเนืÉองจากการปรบัผงับญัชตีามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางแสดงผลการคาํนวณต้นทนุผลผลิต

ตารางทีÉ 6 รายงานเปรียนเทียบต้นทนุตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561

ประเภทค่าใช้จ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิÉมขึÊน/

(ลดลง)



เงินในงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ
คา่เสืÉอมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ

ต้นทุนต่อ

หน่วย

เงินใน

งบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณ
คา่เสืÉอมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หนวยนับ

ต้นทุนต่อ

หน่วย

1. จดัการเรยีนการสอน 31,626,655.14      36,207,117.51   17,798,037.55     85,631,810.20     8,119.01       ftes 10,547.07      96,331,249.65   120,761,037.55    51,306,470.00       268,398,757.20    8,263.49          ftes 32,480.09      (68.10)      (1.75)         (67.53)            

1.1 จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรี 31,476,801.14       35,662,822.51     17,796,151.59       84,935,775.24       8,008.89       ftes 10,605.19      96,207,025.35    118,487,823.31      51,306,470.00         266,001,318.66      8,153.61          ftes 32,623.74      (68.07)      (1.77)         (67.49)            

1.1.1 จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์ 15,629,016.62       21,752,145.53     14,552,600.28       51,933,762.43       2,835.69       ftes 18,314.30      52,258,129.95    64,897,493.04       43,982,710.00         161,138,332.99      2,744.14          ftes 58,720.91      (67.77)      3.34          (68.81)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพ10,128,740.43       9,464,969.20      6,566,582.98        26,160,292.61       752.61         ftes 34,759.38      25,755,439.32    27,352,301.66       11,010,658.00         64,118,398.98       483.33             ftes 132,658.76    (59.20)      55.71         (73.80)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 2,758,853.62         7,511,549.60      4,970,757.32        15,241,160.54       1,432.89       ftes 10,636.67      8,857,204.02      25,247,358.44       17,371,188.00         51,475,750.46       1,635.08          ftes 31,482.03      (70.39)      (12.37)        (66.21)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 177,775.00            755,667.13         1,797,808.45        2,731,250.58        347.61         ftes 7,857.20        5,554,336.84      6,588,132.90         7,546,926.00           19,689,395.74       311.22             ftes 63,264.75      (86.13)      11.69         (87.58)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 2,563,647.57         4,019,959.60      1,217,451.53        7,801,058.70        302.58         ftes 25,781.52      12,091,149.77    5,709,700.04         8,053,938.00           25,854,787.81       314.50             ftes 82,209.18      (69.83)      (3.79)         (68.64)            

1.1.2 จดัการเรยีนการสอนดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 15,847,784.52       13,910,676.98     3,243,551.31        33,002,012.81       5,173.19       ftes 6,379.43        43,948,895.40    53,590,330.27       7,323,760.00           104,862,985.67      5,409.47          ftes 19,385.07      (68.53)      (4.37)         (67.09)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาบรหิาร, พาณิชยศาสตร์ 4,403,343.96         2,531,084.82      707,384.01           7,641,812.79        1,149.22       ftes 6,649.55        18,357,604.53    14,544,658.09       3,000,426.00           35,902,688.62       1,194.06          ftes 30,067.85      (78.72)      (3.75)         (77.88)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 4,453,612.10         3,092,380.06      961,779.53           8,507,771.69        817.06         ftes 10,412.72      10,161,915.60    5,788,357.39         1,261,035.00           17,211,307.99       934.56             ftes 18,416.57      (50.57)      (12.57)        (43.46)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาศลิปกรรม, วจิติรศลิป์และปร 274,399.60            555,523.00         82,817.85             912,740.45           137.86         ftes 6,620.72        2,260,861.20      2,199,744.99         93,862.00               4,554,468.19         157.11             ftes 28,988.84      (79.96)      (12.25)        (77.16)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิามนุษยแ์ละสงัคมศาสตร์ 6,716,428.86         7,731,689.10      1,491,569.92        15,939,687.88       3,069.06       ftes 5,193.68        13,168,514.07    31,057,569.80       2,968,437.00           47,194,520.87       3,123.75          ftes 15,108.29      (66.23)      (1.75)         (65.62)            

1.2 จดัการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา 149,854.00            544,295.00         1,885.96              696,034.96           110.13         ftes 6,320.41        124,224.30         2,273,214.24         -                        2,397,438.54         109.88             ftes 21,819.69      (70.97)      0.23          (71.03)            

1.2.1 จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์ -                      -                    -                      -                     3.13             ftes -               -                   -                      -                        -                      5.00                ftes -               #DIV/0! (37.50)        #DIV/0!

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพ -                      -                    -                      -                     -              ftes #DIV/0! -                        -                      -                  ftes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ -                      -                    -                      -                     -              ftes #DIV/0! -                        -                      -                  ftes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ -                      -                    -                      -                     3.13             ftes -               -                        -                      5.00                ftes -               -          -            -                

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ -                      -                    -                      -                     -              ftes -               -                        -                      -                  ftes -               #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2.1 จดัการเรยีนการสอนดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 149,854.00            544,295.00         1,885.96              696,034.96           107.00         ftes 6,505.00        124,224.30         2,273,214.24         -                        2,397,438.54         104.88             ftes 22,859.96      (70.97)      2.03          (71.54)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาบรหิาร, พาณิชยศาสตร์ -                      -                    -                      -                     15.00           ftes -               -                        -                      11.00              ftes -               #DIV/0! 36.36         #DIV/0!

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 85,460.00             523,545.00         1,062.56              610,067.56           62.13           ftes 9,820.00        74,891.85          2,257,216.24         -                        2,332,108.09         52.00              ftes 44,848.23      (73.84)      19.47         (78.10)            

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิาศลิปกรรม, วจิติรศลิป์และปร -                      -                    -                      -                     -              ftes -               -                        -                      -                  ftes -               -          -            -                

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาขาวชิามนุษยแ์ละสงัคมศาสตร์ 64,394.00             20,750.00           823.41                 85,967.41            29.88           ftes 2,877.57        49,332.45          15,998.00             -                        65,330.45             41.88              ftes 1,560.13        31.59       (28.66)        84.44             

2. สง่เสรมิการทํานุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 583,913.17            180,551.06         91,606.98             856,071.20           4,200.00       คน 203.83          505,747.55         1,194,356.50         122,955.00             1,823,059.05         3,300.00          คน 552.44          (53.04)      27.27         (63.10)            

3. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ 3,120,477.00         9,184,461.79      54,964.19             12,359,902.97       5,291.00       คน 2,336.02        2,939,444.63      79,750.00             229,259.00             3,248,453.63         6,727.00          คน 482.90          280.49     (21.35)        383.75            

4. วจิยัเพืÉอสรา้งองคค์วามรู้ 7,782,402.18         27,326,743.14     36,642.79             35,145,788.11       59.00           เรืÉอง 595,691.32     18,151,759.12    30,416,274.13       140,310.00             48,708,343.25       175.00             เรืÉอง 278,333.39    (27.84)      (66.29)        114.02            

5. งานทะเบยีน 3,465,516.28         3,705,680.44      72,768.98             7,243,965.70        8,119.01       ftes 892.22          1,950,719.79      4,452,731.63         1,249,916.00           7,653,367.42         8,263.49          ftes 926.17          (5.35)        (1.75)         (3.67)              

6. วทิยบรกิาร 1,659,825.97         1,509,637.22      4,973,795.58        8,143,258.77        8,119.01       ftes 1,002.99        3,351,706.31      4,562,691.60         10,109,422.00         18,023,819.91       8,263.49          ftes 2,181.14        (54.82)      (1.75)         (54.02)            

7. บรหิารจดัการ 231,809,488.27      80,477,001.00     125,259,277.82     437,545,767.09     8,119.01       ftes 53,891.49      236,377,160.72   137,546,473.72      64,042,129.05         437,965,763.49      8,263.49          ftes 53,000.12      (0.10)        (1.75)         1.68               

     รวม 280,048,278.00    158,591,192.15  148,287,093.89   586,926,564.04   42,026.06    13,965.78     359,607,787.77 299,013,315.13    127,200,461.05     785,821,563.95    43,255.94       18,166.79     (25.31)       (2.84)           (23.12)              

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

1. คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษามตีน้ทุนรวมทีÉลดลงจากการใชจ้า่ยงบประมาณทีÉลดลงตามจาํนวนนักศกึษา การบรหิารงบประมาณของมหาวทิยาลยั และการปรบัปรุงรายการครุภณัฑค์า่เสืÉอมใหม่

2. คา่ใชจ้า่ยการเผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการเพิÉมขึÊนจากทีÉมหาวทิยาลยัมกีารปรบัแผนการใหบ้รกิารวชิาการทีÉมผีลกระทบสงูต่อชุมชนและทอ้งถิÉน ซึÉงผลผลติไดแ้ก่ แหลง่ท่องเทีÉยว เสน้ทางท่องเทีÉยว ชุมชน โรงเรยีน องคค์วามรู ้เครอืขา่ยความร่วมมอื เป็นตน้

3. งานทะเบยีน และวทิยบรกิาร ลดลงจากจาํนวนนักศกึษาทีÉลดลง

4. คา่ใชจ้า่ยการวจิยัเพืÉอสรา้งองคค์วามรูเ้พิÉมขึÊนเนืÉองจากมหาวทิยาลยัมกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรทําวจิยัเพิÉมขึÊนมกีระบวนการเรยีนรูช่้วยผลกัดนันักวจิยัหน้าใหมท่ําใหผ้ลงานวจิยัเพิÉมขึÊน และมุง่เน้นงานวจิยัทีÉมผีลกระทบสงูตอบสนองนโยบายของประเทศ

ตารางแสดงผลการคาํนวณต้นทุนผลผลิต
ตารางทีÉ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561

ชืÉอกิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต้นทุนรวม

เพิÉมขึÊน/

(ลดลง)

ปริมาณ

เพิÉมขึÊน/

(ลดลง)%

ต้นทุนต่อ

หน่วยเพิÉมขึÊน/

(ลดลง)%



เงินในงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ
ค่าเสืÉอมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ

ต้นทุนต่อ

หน่วย
เงินในงบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณ
ค่าเสืÉอมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ

ต้นทุนต่อ

หน่วย

1. การผลติบณัฑติ 244,868,002.61  113,330,204.30  135,073,295.69  493,271,502.61     8,263.49     ftes 59,692.91      301,013,457.12  256,877,681.33  119,265,506.95  677,156,645.40  8,263.49    ftes 81,945.64   (27.16)     -         (27.16)     

1.1 การผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรี 241,882,796.47    111,760,446.32    133,512,065.55    487,155,308.33      8,153.61     ftes 59,747.18       300,889,232.82    254,604,467.09    119,265,506.95    674,759,206.86    8,153.61     ftes 82,755.87     (27.80)     -         (27.80)     

1.1.1 การผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตร์ 86,442,214.15     47,363,184.12      53,497,373.98      187,302,772.25      2,744.14     ftes 68,255.57       174,920,798.26    140,673,078.89    64,862,272.47     380,456,149.62    2,744.14     ftes 138,643.18   (50.77)     -         (50.77)     

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพและชวีภาพ52,322,479.07     24,725,196.20      29,771,658.59      106,819,333.85      1,635.08     ftes 65,329.60       76,198,187.30     44,188,580.32     28,192,998.02     148,579,765.64    1,635.08     ftes 90,869.84     (28.11)     -         (28.11)     

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 15,231,392.44     12,022,497.90      11,830,215.98      39,084,106.32        483.33       ftes 80,863.67       34,110,501.38     47,988,766.57     14,992,641.72     97,091,909.67     483.33       ftes 200,879.81   (59.75)     -         (59.75)     

กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 8,208,943.10       3,660,303.03       6,214,669.08       18,083,915.21        311.22       ftes 58,106.12       31,107,584.75     22,733,429.11     11,240,357.38     65,081,371.24     311.22       ftes 209,115.44   (72.21)     -         (72.21)     

กลุ่มสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 10,679,399.55     6,955,186.99       5,680,830.33       23,315,416.87        314.50       ftes 74,134.87       33,504,524.83     25,762,302.89     10,436,275.35     69,703,103.07     314.50       ftes 221,631.49   (66.55)     -         (66.55)     

1.1.2 การผลติบณัฑติดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์155,440,582.31    64,397,262.19      80,014,691.57      299,852,536.08      5,409.47     ftes 55,431.02       125,968,434.56    113,931,388.20    54,403,234.48     294,303,057.24    5,409.47     ftes 54,405.13     1.89        -         1.89        

กลุ่มสาขาวชิาบรหิาร, พาณิชยศาสตร,์ 35,216,249.34     13,675,201.12      17,653,400.69      66,544,851.15        1,194.06     ftes 55,730.11       32,393,399.89     26,109,655.11     12,511,809.06     71,014,864.06     1,194.06     ftes 59,473.67     (6.29)       -         (6.29)       

กลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์ 28,570,054.39     11,814,583.77      14,224,976.51      54,609,614.67        934.56       ftes 58,433.78       26,629,594.13     21,202,733.69     10,366,442.83     58,198,770.65     934.56       ftes 62,274.28     (6.17)       -         (6.17)       

กลุ่มสาขาวชิาศลิปกรรม, วจิติรศลิป์และประยกุ4,328,691.53       2,021,840.45       2,312,536.14       8,663,068.12          157.11       ftes 55,139.75       6,214,003.98       4,663,118.42       2,353,386.55       13,230,508.95     157.11       ftes 84,211.16     (34.52)     -         (34.52)     

กลุ่มสาขาวชิามนุษยแ์ละสงัคมศาสตร ์ 87,325,587.05     36,885,636.86      45,823,778.23      170,035,002.14      3,123.75     ftes 54,432.97       60,731,436.55     61,955,880.98     29,171,596.04     151,858,913.57    3,123.75     ftes 48,614.30     11.97      -         11.97      

1.2 การผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา 2,985,206.14       1,569,757.99       1,561,230.15       6,116,194.28          109.88       ftes 55,665.02       124,224.30          2,273,214.24       -                    2,397,438.54       109.88       ftes 21,819.69     155.11    -         155.11    

1.2.1 การผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตร์ 129,026.26          46,664.98            70,959.92            246,651.16            5.00           ftes 49,330.23       -                    -                    -                    -                    5.00           ftes -              #DIV/0! -         #DIV/0!

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพและชวีภาพ -                    -                     -                     -                       -            ftes #DIV/0! -                    -                    -            ftes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ -                    -                     -                     -                       -            ftes #DIV/0! -                    -                    -            ftes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร ์ 129,026.26          46,664.98            70,959.92            246,651.16            5.00           ftes 49,330.23       -                    -                    5.00           ftes -              -         -         -         

กลุ่มสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ -                    -                     -                     -                       -            ftes -                 -                    -                    -            ftes -              #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2.1 การผลติบณัฑติดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2,856,179.88       1,523,093.01       1,490,270.23       5,869,543.11          104.88       ftes 55,967.04       124,224.30          2,273,214.24       -                    2,397,438.54       104.88       ftes 22,859.96     144.83    -         144.83    

กลุ่มสาขาวชิาบรหิาร, พาณิชยศาสตร,์ 283,857.78          102,662.96          156,111.82          542,632.56            11.00         ftes 49,330.23       -                    -                    11.00         ftes -              #DIV/0! -         #DIV/0!

กลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์ 1,427,333.14       1,008,860.82       739,045.70          3,175,239.66          52.00         ftes 61,062.30       74,891.85           2,257,216.24       -                    2,332,108.09       52.00         ftes 44,848.23     36.15      -         36.15      

กลุ่มสาขาวชิาศลิปกรรม, วจิติรศลิป์และประยกุ -                    -                     -                     -                       -            ftes -                 -                    -                    -                    -            ftes -              -         -         -         

กลุ่มสาขาวชิามนุษยแ์ละสงัคมศาสตร ์ 1,144,988.96       411,569.23          595,112.71          2,151,670.90          41.88         ftes 51,383.19       49,332.45           15,998.00           -                    65,330.45           41.88         ftes 1,560.13      3,193.52  -         3,193.52  

2. ผลงานการส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม7,691,958.08       2,751,320.62       4,000,782.25       14,444,060.95        4,200.00     คน 3,439.06         7,905,223.42       3,283,407.13       2,355,684.03       13,544,314.58     3,300.00     คน 4,104.34      6.64        27.27      (16.21)     

3. ผลงานการเผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ 12,597,870.22     12,612,154.53      5,267,197.88       30,477,222.63        5,291.00     คน 5,760.20         14,038,658.44     3,213,325.95       3,206,231.04       20,458,215.43     6,727.00     คน 3,041.21      48.97      (21.35)     89.40      

4. ผลงานการวจิยัเพืÉอสรา้งองคค์วามรู้ 14,890,447.10     29,897,512.70      3,945,818.06       48,733,777.86        59.00         เรื่อง 825,996.23      36,650,448.80     35,638,900.71     2,373,039.03       74,662,388.54     175.00       เรื่อง 426,642.22   (34.73)     (66.29)     93.60      

     รวม 280,048,278.00  158,591,192.15  148,287,093.89  586,926,564.04     17,813.49  32,948.44      359,607,787.77  299,013,315.13  127,200,461.05  785,821,563.95  18,465.49  42,556.23   (25.31)      (3.53)        (22.58)      

ผลการวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ

1. ค่าใชจ่้ายในการจดัการศกึษามตีน้ทุนรวมทีÉลดลงจากการใชจ่้ายงบประมาณทีÉลดลงตามจาํนวนนกัศกึษา การบรหิารงบประมาณของมหาวทิยาลยั 

2. ค่าใชจ่้ายการเผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการเพิÉมขึÊนจากทีÉมหาวทิยาลยัมกีารปรบัแผนการใหบ้รกิารวชิาการทีÉมผีลกระทบสงูต่อชุมชนและทอ้งถิÉน ซึÉงผลผลติไดแ้ก่ แหล่งท่องเทีÉยว เสน้ทางท่องเทีÉยว ชุมชน โรงเรยีน องคค์วามรู ้เครอืขา่ยความร่วมมอื เป็นตน้

3. ค่าใชจ่้ายการวจิยัเพืÉอสรา้งองคค์วามรูเ้พิÉมขึÊนเนืÉองจากมหาวทิยาลยัมกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรทาํวจิยัเพิÉมขึÊนมกีระบวนการเรยีนรูช้่วยผลกัดนันกัวจิยัหน้าใหม่ทาํใหผ้ลงานวจิยัเพิÉมขึÊน และมุ่งเน้นงานวจิยัทีÉมผีลกระทบสงูตอบสนองนโยบายของประเทศ

ต้นทุน

ต่อหน่วย

เพิÉมขึÊน/

(ลดลง)%

ตารางแสดงผลการคาํนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางทีÉ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทนุผลผลิต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561

ชืÉอผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวม

เพิÉมขึÊน/

(ลดลง)%

ปริมาณ

เพิÉมขึÊน/

(ลดลง)%



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 
หนังสือราชการจัดสงรายงาน 

ผลการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
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