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ช่ืองานวิจัย ตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)  

 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   

ช่ือผูวิจัย ปราณี  บําเพ็ญดี 
 

บทคัดยอ 

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

การวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พิบูลสงคราม วิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอมูลท่ีใชในการวิจัย คือ งบประมาณรายจายจริง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel  

ผลการวิจัย พบวา 

1. ตนทุนตอหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OUC) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทากับ 574,238,672.66 บาท   

2. หนวยปฏิบัติตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2562 หนวยปฏิบัติระดับคณะท่ีมีตนทุนหนวยปฏิบัติสูงท่ีสุด ไดแก คณะครุศาสตร มีตนทุน       

หนวยปฏิบัติ เทากับ 15,272,667.62 บาท  รองลงมา ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        

มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 14,808,527.81 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีตนทุน

หนวยปฏิบัติ เทากับ 9,227,339.80 บาท  คณะวิทยาการจัดการ มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 

8,319,509.91 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 7,853,992.05 บาท 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 6,712,512.67 บาท และวิทยาลัย

การจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 4,845,897.64 บาท หนวยปฏิบัติ

สนับสนุนท่ีมีตนทุนหนวยปฏิบัติสูงท่ีสุด ไดแก สํานักงานอธิการบดี มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 

486,994,064.50 บาท รองลงมา ไดแก  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตนทุน    

หนวยปฏิบัติ  เทากับ 6,896,188.43 บาท บัณฑิตวิทยาลัย มีตนทุนหนวยปฏิบัติ  เทากับ 

6,146,038.48 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 4,061,091.46 บาท และ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 3,100,842.29 บาท 

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการดําเนินการโครงการ  และใชจายงบประมาณ 

จํานวนท้ังสิ้น 698 โครงการ ผานการประเมินตัวชี้วัด 3 ใน 4 ตัวชี้วัด จํานวน 667 โครงการ คิดเปน

รอยละ 95.56 และการประเมินไมผาน จํานวน 31 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.44 โครงการท่ี

ดําเนินการมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน  จํานวน 622 โครงการ  คิดเปน

รอยละ 89.11 โครงการท่ีดําเนินการมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

จํานวน 639 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.55    
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กิตติกรรมประกาศ 

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

 

 ง า น วิ จั ย นี้  สํ า เ ร็ จ ส ม บู ร ณ ไ ด ด ว ย ค ว า ม ก รุ ณ า จ า ก ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย  

ดร.ผองลักษม  จิตตการุญ และรองศาสตราจารย ดร.อนุ เจริญวงศระยับ ท่ีไดใหคําแนะนําและ     

คํา ปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนงานวิจัยฉบับ

นี้สําเร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอกรอบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีนี้ 

 ขอขอบพระคุณ นางเอมอร กมลวรเดช ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงครามท่ีใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และสนับสนุนทุนวิจัยแกผูวิจัย 

 คุณคา และประโยชนอันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบสวนดีนี้แดผูมีพระคุณ       

ทุก ๆ ทานท่ีเปนกําลังใจและสนับสนุนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 

ปราณี   บําเพ็ญดี 
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          หนา 

บทคัดยอ               (ก) 

กิตติกรรมประกาศ              (ข) 

สารบัญ                (ค) 

สารบัญตาราง                (จ) 

สารบัญภาพ               (ฉ) 

บทท่ี 

1 บทนํา                1 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา           1 

1.2 คําถามในการวิจัย              2 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย              2 

1.4 ขอบเขตการวิจัย              2 

1.5 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย             3 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ             4 

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ             5 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับตนทุน              5 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร         6 

 2.3 ความเปนมาของการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ            8 

 2.4 การจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณ         9 

 2.5 การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         11 

 2.6 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562          12 

      ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3 วิธีดําเนินการวิจัย               16 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง        16 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย        16 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล        16 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล        17 

 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล        17 
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4 ผลการวิจัย             18 

          ผลการวิเคราะหขอมูล        

4.1 ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562      18 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามหนวยปฏิบัติ      19 

 

5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ         45 

5.1 สรุปผลการวิจัย            45 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย            46 

5.3 ขอเสนอแนะ             47 
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       ตารางท่ี                  หนา 

1 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   12 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามแผนงาน 

2 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   13 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   14 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามหนวยปฏิบัติ 

4 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  18 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

5 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  19 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหนวยปฏิบัต ิ

6 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   20 

การใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร    21 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

8 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร    21 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

9 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   22 

การใชจายงบประมาณของคณะครุศาสตร 

10 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  23 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

11 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  23 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

12 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   24 

การใชจายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

13 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาการจัดการ   25 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

14 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาการจัดการ   25 

จําแนกตามประเภทตนทุน 
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        ตารางท่ี                  หนา 

15 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   26 

การใชจายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ 

16 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  27 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

17 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  27 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

18 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   28 

การใชจายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

19 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  29 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

20 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  29 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

21 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   30 

การใชจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

22 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   31 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

23 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   31 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

24 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   32 

การใชจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

25 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  33 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

26 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  33 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

27 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   34 

การใชจายงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

28 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย    35 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

29 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย    35 

จําแนกตามประเภทตนทุน 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

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

       ตารางท่ี                  หนา 

30 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   36 

การใชจายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 

30 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดี    37 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

31 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดี    37 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

32 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   38 

การใชจายงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี 

33 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

34 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

35 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   40 

การใชจายงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

36 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   41 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

37 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   41 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

38 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   42 

การใชจายงบประมาณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

39 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา   43 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

40 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา   43 

จําแนกตามประเภทตนทุน 

41 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพ   44 

การใชจายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สารบัญรูปภาพ 

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

 

       ภาพท่ี                  หนา 

1 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร     22 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

2 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  24 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

3 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ    26 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

4 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   28 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

5 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  30 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

6 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   32 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

7 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  34 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

8 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย     36 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

9 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี    38 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

10 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

11 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   42 
จําแนกตามประเภทตนทุน 

12 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา    44 
จําแนกตามประเภทตนทุน 
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บทที่ 1 

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

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 การจัดการงบประมาณในปจจุบันของประเทศไทยอยูบนหลักการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานตามยุทธศาสตร โดยมุงเนนท่ีผลผลิต ผลลัพธ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาล การจัดทํา

งบประมาณจะจัดทําลงสูกระบวนการนําสงผลผลิต (Output Delivery System) คือกิจกรรมหลักภายใต

ผลผลิต สําหรับการวิเคราะหเพ่ือกําหนดจํานวนงบประมาณท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมหลักตางๆ 

มุงเนนวิเคราะหงบประมาณไปท่ีภารกิจการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด        

การจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติเปนเครื่องมือใหมในการวิเคราะหงบประมาณเพ่ือเสริมการวิเคราะห

งบประมาณลงภารกิจใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากข้ึน โดยมุงเนนไปท่ีหนวยปฏิบัติของสวนราชการ

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการของหนวยงาน

ตางๆ ควรเปนเทาไหร เพ่ือผลักดันใหการปฏิบัติงานตามกิจกรรมประสบความสําเร็จอยางมีความคุมคา 

 สํานักงบประมาณจึงใหจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) เพ่ือใหทราบถึง

กรอบตนทุนคาใชจายท่ีจําเปนของหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU) สําหรับดําเนินภารกิจตาม

กฎหมายของหนวยงาน ท้ังในดานรายจายประจําและรายจายลงทุน สถานภาพการไดรับจัดสรร

งบประมาณ และการใชจายงบประมาณ รวมถึงวงเงินประมาณการลวงหนาระยะ 5 ป ท่ีสอดคลองกับ

แผนการดําเนินงานและแผนการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางของหนวยปฏิบัติ ท้ังนี้เพ่ือใชเปนขอมูล

ในการวิเคราะหเชิงประสิทธิภาพและเชิงบริหารจัดการของสวนราชการ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามเปาหมายตอไป (สํานักงบประมาณ, 2558 : 1) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีพันธกิจหลัก ผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินแผนดินในการ

บริหารจัดการตามภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนจัดทําตนทุนตอหนวยปฏิบัติ (Operating Unit 

Cost : OUC) เพ่ือใชในการบริหารตนทุนของมหาวิทยาลัย ไดแก การควบคุมตนทุนและงบประมาณ    

การวัดผลการดําเนินงาน  การกําหนดคาลงทะเบียนการศึกษา  การประเมินโครงการท่ีเหมาะสม และ  

การตัดสินใจคํานึงถึงความเหมาะสมทางการเงิน 
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คําถามท่ีใชในการวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจําแนกตาม 

โครงสรางหนวยงาน 

 2. เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตหนวยปฏิบัติ ไดแก 

  1.1 คณะครุศาสตร 

  1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  1.3 คณะวิทยาการจัดการ 

  1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

  1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  1.7 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

1.8 บัณฑิตวิทยาลัย 

1.9 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

1.10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.12 สํานักงานอธิการบดี 

2. ขอบเขตของคาใชจายตนทุน 

  คาใชจายตนทุนของหนวยปฏิบัติท่ีใชในการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562      

(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได 

จําแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้ 

1.1 งบบุคลากร 

1.2 งบดําเนินงาน 
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1.3 งบลงทุน 

1.4 งบอุดหนุน 

1.5 งบรายจายอ่ืน 

 

นิยามศพัทท่ีใชในการวิจัย 

 1. ตนทุน หมายถึง  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในหมวดรายจาย

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน 

 2. หนวยปฏิบัติ  หมายถึง  หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับคณะ 

สํานัก สถาบัน และวิทยาลัย 

 3. ตนทุนหนวยปฏิบัติ  หมายถึง  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตามแผนงานพ้ืนฐานท่ีเปนรายจาย

ประจํา และหักรายจายไมประจํา ไดแก คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 4. ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ หมายถึง ความสามารถเบิกจายงบประมาณตาม

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของสํานักงบประมาณ 

 5. แผนงานพ้ืนฐาน  หมายถึง  แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนแผนงาน

ตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดแก ผลผลิตผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลผลิตผลงานการ

ใหบริการวิชาการ และผลงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 6. คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายจริงท่ีเปนคาท่ีดิน และคาสิ่งกอสรางท่ีเปนรายการ

กอสรางปเดียว และกอสรางผูกพัน 

 7. มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 8. คณะ  หมายถึง  คณะตามโครงสรางแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการพยาบาล 

 9. สํานัก  หมายถึง หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย 

 10. สถาบัน  หมายถึง  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน

งานดานการวิจัยและการบริการวิชาการ  ไดแก  สถาบันวิจัย 

 11. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยการพยาบาล 

 12. ตนทุนหนวยปฏิบัติสวนกลาง  หมายถึง  รายจายจริงของหนวยปฏิบัติท่ีไมสามารถกําหนด

เปนคาใชจายของหนวยปฏิบัติไดโดยตรง 
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 13. งบประมาณเงินแผนดิน หมายถึง งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับ    

การจดัสรรจากรัฐบาล 

 14. งบประมาณเงินรายได หมายถึง งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับจาก  

คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

 15. ประสิทธิภาพ หมายถึง ประเมินจากตัวชี้วัดดานเวลา และตัวชี้วัดดานตนทุนเปนไปตามเกณฑ

การตรวจประเมิน 

 16. ประสิทธิผล หมายถึง ประเมินจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเปนไปตาม

เกณฑการตรวจประเมิน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทราบผลการวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 2. ทราบประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 3. เพ่ือเปนตนแบบใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนําไปใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 

 4. ไดโครงสรางตนทุนตอหนวยผลผลิต (Structure of Cost per Output) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม เพ่ือใชเปนตนแบบในการศึกษาวิเคราะหคาใชจายตอหัวนักศึกษา และวางระบบบัญชีตนทุน

รายกิจกรรม (Activity Base Costing) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทที่ 2 

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

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 

 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โดยจําแนกตามโครงสรางหนวยงาน ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนสวนสนับสนุนใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับตนทุน 

2. แนวคิดเก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

3. ความเปนมาของการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ 

4. การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุน 

1. ความหมายของตนทุน 

ตนทุนมีผูใหคํานิยามความหมายของคําวา ตนทุน ท่ีนาสนใจไวดังนี้ 

  ตามศัพทบัญชีท่ีบัญญัติโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยให

นิยามคําวา “ตนทุน” (Cost) หมายถึง รายจายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ ซ่ึงอาจจายเปน

เงินสด สินทรัพยอ่ืน หุนทุนหรือการใหบริการหรือการกอหนี้ ท้ังนี้รวมถึงผลขาดทุนท่ีวัดคาเปนตัวเงินไดท่ี

เก่ียวของโดยตรงกับการไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ 

  นันทวรรณ  ศรีแดง (2541 : 6) ไดใหความหมายของตนทุน (Cost) หมายถึง คาใชจายหรือ

ทรัพยากรท่ีมีหนวยวัดเปนตัวเงินท่ีจายออกไป เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลผลิต (Final Product or Output) หรือ

บริการในการดําเนินงานจัดบริการแกผูมารับบริการ 

  ประวิตร  นิลสุวรรณากุล (2544 : 45)  ไดใหความหมายของตนทุนตามท่ีสมาคมนักบัญชี

และผูสอบบัญชีแหงประเทศไทย ไดบัญญัติวา ตนทุน หมายถึง รายจายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือ

บริการ ซ่ึงอาจจายเปนเงินสด สินทรัพยอ่ืน หุนทุนหรือการใหบริการ หรือการกอหนี้ท้ังนี้ รวมถึงผลขาดทุน

ท่ีวัดคาเปนตัวเงินได ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ 

  เบญจมาศ  อภิสิทธิ์ภิญโญ (2545 : 20) ไดใหความหมายของตนทุน หมายถึง รายจายท่ี

เกิดข้ึน หรือคาดหมายวาจะเกิดข้ึน และทําใหธุรกิจไดรับผลประโยชน หรือผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย 

หรือการบริการตนทุนท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจ โดยสามารถแยกพิจารณาตามการใชประโยชนท่ีพึงจะไดรับใน

ชวงเวลาหนึ่ง 
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แนวคิดเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

 จากภาวะวิกฤติดานตางๆ ในประเทศไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองในปจจุบัน 

ซ่ึงรวมไปถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายๆ ดาน ทําใหประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวใหเขากับ

สภาวการณดังกลาว แนวคิดการนํารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีเรียกวา การบริหารมุง

ผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) คือ การบริหารท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ (Results) ท่ีเปนรูปธรรม   

แสดงความคุมคาในการทํางาน แสดงผลงานตอสาธารณะและเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีข้ึนเปน

แนวคิดท่ีรัฐบาลไดนํามาใชในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ

บริหารแบบมุ ง เนนผลงาน ตามแผนการปรับเปลี่ ยนระบบงบประมาณการเ งินและการพัสดุ             

(สํานักงบประมาณ : 2544) ซ่ึงเปนหนึ่งในแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ครอบคลุม 5 ดาน คือ 

 1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ 

 2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ 

 3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล 

 4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

 5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานยิม 

 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based 

Budgeting : SPBB) หมายถึง ระบบงบประมาณท่ีใหความสําคัญกับการกําหนดพันธกิจขององคกร 

เปาหมายและวัตถุประสงค กลยุทธ แผนงาน งาน/โครงการอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือวัดผลสําเร็จของงานเปนระบบท่ีเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การเงินและพัสดุ     

ท่ีสะทอนใหเห็นถึงผลสําเร็จของงานหรือพันธกิจตางๆ ขององคกรหรือของรัฐภายใตระบบการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

 ลักษณะของงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

1. มุงเนนผลงานและผลผลิต 

2. ความโปรงใสและการรายงาน 

3. กระจายความรับผดิชอบในการจัดเตรียมงบประมาณแกหนวยราชการ 

4. กรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) 

5. ความครอบคลุมของงบประมาณ 
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 ในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานนั้น สํานักงบประมาณไดกําหนดมาตรการข้ึนเพ่ือ

ประกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการท่ีหนวยงานภาครัฐจะนํางบประมาณไปใชอยางไมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ เพราะงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเปนระบบท่ีตองการกระจาย

อํานาจในการจัดการงบประมาณไปสูหนวยปฏิบัติ เพ่ือใหหนวยผูปฏิบัติงานมีความคลองตัวในการ

ดําเนินงาน ซ่ึงมาตรการท่ีกําหนดข้ึนนี้ เรียกวา “มาตรฐานการจัดทําทางการเงิน 7 ประการ” (7 Hurdles) 

ไดแก 

1. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 

2. การคํานวณตนทุนผลผลิต (Output Costing) 

3. การบริหารการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement Management) 

4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management/Fund 

Control) 

5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting) 

6. การบริหารสินทรัพย (Asset Management) 

7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

 โครงสรางระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

  ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ได กําหนดโครงสรางท่ีแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางผูรับผิดชอบการดําเนินงานไว 3 ระดับ คือ รัฐบาล กระทรวง และสวนราชการ โดยใช

เปาหมายและยุทธศาสตรเปนตัวนําไปสูความสําเร็จท่ีตองการ กระบวนการทํางานจะมีความเชื่อมโยงและมี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน สวนราชการจะตองปฏิบัติงานภายใตกระทรวงซ่ึงรับนโยบายจากรัฐบาลไป

ปฏิบัติ และมีจุดมุงหมายสุดทายคือเปาหมายยุทธศาสตรชาติ โดยมีระบบการติดตามและประเมินผล

ความสําเร็จของแตละระดับจากตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 

  สําหรับหลักในการปรบัปรุงระบบและวิธีการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรมี

หลักการสําคัญ แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดบันโยบาย (Policy) การจัดทํางบประมาณจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ 

1.1 การใชนโยบายนํา (Policy driven/Policy based) 

1.2 คํานึงถึงเสถียรภาพทางการคลัง (Fiscal sustainability) 

1.3 เนนประโยชนของประชาชนเปนศูนยกลาง (People oriented) 

1.4 มีความตอเนื่อง (Forward looking, Continuity) 

1.5 มีการจัดลําดับความสําคัญท่ีชัดเจน (Clear strategic prioritization) 
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2. ระดบัการบริหาร (Management) จะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้ 

2.1 ไมรวมศูนยอํานาจ (Deconcentration) 

2.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได (Goodgovernance, 

Tranparency and Accountabiligy) 

2.3 มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ (Management flexibility) 

2.4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) 

2.5 มีความครอบคลุมขอมูลดานการเงิน (Complete budget information) 

2.6 การมีสวนรวมในการตรวจสอบของรัฐสภาและประชาชน 

  ระบบงบประมาณแบบใหมจะปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ โดยมีนโยบาย

และยุทธศาสตรเปนเครื่องชี้นํา มีการเพ่ิมบทบาทใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และใหมีความโปรงใส 

ตรวจสอบได สอดรับกับการปฏิรูประบบราชการ ท่ีมีการจัดหมวดหมูตามกลุมภารกิจของงานในภาครัฐใหมี

ลักษณะท่ีเหมาะสม สามารถแสดงความรับผิดชอบตอผลงานไดชัดเจน 

ความเปนมาของการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ 

 การจัดการงบประมาณในปจจุบันของประเทศไทยอยูบนหลักการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานตามยุทธศาสตร โดยมุงเนนท่ีผลผลิต ผลลัพธ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาล การจัดทํา

งบประมาณจะจัดทําลงสูกระบวนการนําสงผลผลิต (Output Delivery System) คือกิจกรรมหลักภายใต

ผลผลิต สําหรับการวิเคราะหเพ่ือกําหนดจํานวนงบประมาณท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมหลักตางๆ 

นั้น มุงเนนการวิเคราะหงบประมาณไปท่ีภารกิจการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติเปนเครื่องมือใหมในการวิเคราะหงบประมาณเพ่ือเสริมการวิเคราะห

งบประมาณลงภารกิจใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากข้ึน โดยมุงเนนไปท่ีหนวยปฏิบัติของสวนราชการ

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการของหนวยงาน

ตางๆ ควรเปนเทาไร เพ่ือผลักดันใหการปฏิบัติงานตามกิจกรรมประสบความสําเร็จอยางมีความคุมคา 

 สํานักงบประมาณ (2554 : 1) ไดใหจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) 

โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการปรับลดงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ แตมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหทราบถึงกรอบตนทุนคาใชจายท่ีจําเปนของหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU) สําหรับใชดําเนิน

ภารกิจตามกฎหมายของหนวยงาน ท้ังในดานรายจายประจําและรายจายลงทุน สถานภาพการไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ และการใชจายงบประมาณ รวมถึงวงเงินงบประมาณการลวงหนาระยะ 5 ป ท่ี

สอดคลองกับแผนการดําเนินงานและแผนการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางของหนวยปฏิบัติ ท้ังนี้ 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเชิงประสิทธิภาพและเชิงบริหารจัดการของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ และ         

สํานักงบประมาณ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามเปาหมายตอไป 
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การจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณ 

 ข้ันตอนการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณ 

 1. กําหนดหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU) 

  1.1 กําหนดทุกหนวยงานยอยภายในสังกัดหนวยงานท่ีเปนการจัดตั้งและแบงสวนราชการ 

ตามอํานาจหนาท่ี พันธกิจ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ท้ังโครงสรางการแบงสวนราชการตามกฎหมายและ

การแบงสวนงานภายในของหนวยงานใหเปนหนวยปฏิบัติ (OU) 

  1.2 กําหนดหนวยปฏิบัติสวนกลาง (OU สวนกลาง) ของหนวยงาน 

  1.3 จัดกลุมหนวยปฏิบัติ โดยวิเคราะหจากขอมูลตางๆ ของหนวยปฏิบัติ ท่ีมีลักษณะ

เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน ภารกิจ โครงสราง งบประมาณ อัตรากําลัง ครุภัณฑ เปนตน 

 2. การจัดเก็บขอมูล 

  2.1 จัดเก็บคาใชจายจริงของหนวยงาน โดยจัดเก็บรายจายจริงเงินงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2561 (รวม PO ของเงินงบประมาณป พ.ศ. 2561) ดังนี้ 

   2.1.1 จัดเก็บคาใชจายในภาพรวมของหนวยงานและจําแนกตามหนวยปฏิบัติ 

   2.1.2 จัดเก็บคาใชจายตามโครงสรางแผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน

พ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร 

   2.1.3 จัดเก็บคาใชจายตามแหลงเงิน โดยจําแกนเปนเงินงบประมาณ และเงินนอก

งบประมาณ 

   2.1.4 จัดเก็บคาใชจายตามหมวดงบรายจาย โดยจําแนกเปน งบบุคลากร งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน 

  2.2 จัดเก็บขอมูลโครงสรางอัตรากําลัง รวมท้ังภารกิจของหนวยงานและหนวยปฏิบัติ 

  2.3 จัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรของหนวยงานจําแนกตามหนวยปฏิบัติ ดังนี้ บุคลากร 

ครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ี 

 3. หลักเกณฑการวิเคราะหขอมูลในการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC) 

  หลักเกณฑท่ีใชในการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC) ตามมาตรฐานยึดถือผลปฏิบัติงานใน

อดีต (The attainable good performance standard) เพ่ือใชประกอบการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณตอไป 

  3.1 ใชขอมูลรายจายจริงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รวม PO 

ของเงินงบประมาณ 2561  แตไมรวมเงินกันของปกอน) มาเปนฐานในการคํานวณ 

  3.2 การคํานวณตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC) 

   ตนทุนหนวยปฏิบัติ = คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
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  3.3 การจัดกลุมหนวยปฏิบัติ โดยวิเคราะหจากขอมูลตางๆ ของหนวยปฏิบัติ (OU) ท่ีมี

ลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน ภารกิจ โครงสราง อัตรากําลัง ครุภัณฑ เปนตน 

  3.4 การหาคาเฉลี่ยคาใชจายของกลุมหนวยปฏิบัติ (OUC กลุม) โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

  4.1 การวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําปกับรายจายจริง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ

จัดสรรและการใชจายงบประมาณ 

  4.2 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC) 

   4.2.1 หนวยปฏิบัตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพ้ืนฐานมาวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปน

ตนทุนหนวยปฏิบัติ คือ 

    ตนทุนหนวยปฏิบัติ = คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

   4.2.2 กลุมหนวยปฏิบัตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพ้ืนฐานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย

และวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของกลุม คือ 

    ตนทุนหนวยปฏิบัติกลุม = คาใชจายแผนงานพ้ืนฐานของกลุม – คาท่ีดินและ 

     สิ่งกอสรางของกลุม 

   4.2.3 รวมตนทุนหนวยปฏิบัติ ท้ังหมดนํามากําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของ

หนวยงาน คือ  

    ตนทุนหนวยปฏิบัติหนวยงาน = คาใชจายแผนงานพ้ืนฐานของหนวยงาน –  

     คาท่ีดินและสิ่งกอสรางของหนวยงาน 

 5. การนําไปใช 

  5.1 กําหนดตนทุนหนวยปฏิบัติเปนหลักเกณฑประกอบการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป 

  5.2 สามารถกําหนดกรอบงบประมาณรายจายประจําปตามภารกิจพ้ืนฐานได ซ่ึงเปน

งบประมาณรายจายสวนใหญของประเทศ 

  5.3 สามารถทราบกรอบวงเงินงบประมาณรายจายท่ีเหลือเพ่ือนําไปจัดสรรไดตรงตาม

ยุทธศาสตรยิ่งข้ึน 

  5.4 สามารถนําตนทุนหนวยปฏิบัติไปประกอบการประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนา

ระยะปานกลาง (MTEF) และระยะยาว (LTEF) 
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การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ-       

พิบูลสงครามไดแบงสวนราชการออกเปน 2 สวน คือ 

 1. คณะ มี 6 คณะ ประกอบดวย 

  1.1 คณะครุศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   1.1.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

   1.1.2 ศูนยการศึกษาพิเศษ 

  1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  1.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  1.4 คณะวิทยาการจัดการ 

  1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

  1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 2. บัณฑิตวิทยาลัย 

 3. สํานัก/สถาบัน ประกอบดวย 3 สํานัก และ 1 สถาบัน 

3.1 สํานักงานอธิการบดี มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

3.1.1 กองกลาง 

    3.1.2 กองนโยบายและแผน 

    3.1.3 กองบริการการศึกษา 

    3.1.4 กองพัฒนานักศึกษา 

    3.1.5 กองบริหารงานบคุคล 

    3.1.6 โครงการจัดตั้งกองคลัง 

    3.1.7 โครงการจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

    3.1.8 โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3.1.9 โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 

    3.1.10 โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.3 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  3.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตารางท่ี 1  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

  พิบูลสงคราม จําแนกตามแผนงานงบประมาณ 

หนวย  :  บาท 

หนวยปฏิบัติ เงินแผนดิน เงินรายได รวม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 317,536,100 75,798,900 393,335,000 

แผนงานพื้ น ฐ านด านการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

148,095,100 224,801,100 372,896,200 

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อ

ความยั่งยืน 

30,924,200 - 30,924,200 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 3,046,900 - 3,046,900 

งบกลาง - 5,000,000 5,000,000 

รวมทั้งสิ้น 499,602,300 305,600,000 805,202,300 
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ตารางท่ี 2 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

  พิบูลสงคราม  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

หนวย  :  บาท 

ผลผลิต/โครงการ เงินแผนดิน เงินรายได รวม 

รายการบุคลากรภาครัฐ 317,536,100 75,798,900 393,335,000 

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

84,240,900 7,594,600 91,835,500 

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 58,635,000 34,158,900 92,793,900 

ผลผลิตผลงานการใหบริการวชิาการ 2,819,200 - 2,819,200 

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2,400,000 909,600 3,309,600 

ผลผลิตสนับสนุนการจัดการศึกษา  178,766,500 178,766,500 

ผลผลิตผลงานวิจันเพื่อสรางองคความรู  3,371,500 3,371,500 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สังคม 

3,046,900 - 3,046,900 

โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

28,010,300 - 28,010,300 

โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการจัด

กา ร ศึกษาตั้ ง แต ร ะดั บอนุ บ าลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2,913,900 - 2,913,900 

งบกลาง - 5,000,000 5,000,000 

รวมทั้งสิ้น 499,602,300 305,600,000 805,202,300 
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ตารางท่ี 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

  พิบูลสงคราม  จําแนกตามหนวยปฏิบัต ิ

หนวย  :  บาท 

หนวยปฏิบัติ เงินแผนดิน เงินรายได รวม 

1. คณะครุศาสตร 31,928,300 11,851,400 43,779,700 

   - คณะครุศาสตร 17,359,400 3,630,600 20,990,000 

   - โรง เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พิบูลสงคราม 

14,568,900 6,520,800 21,089,700 

    - ศูนยการศึกษาพิเศษ - 1,700,000 1,700,000 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15,686,300 6,798,600 22,484,900 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6,287,500 3,683,200 9,970,700 

4. คณะวิทยาการจัดการ 7,498,100 4,982,100 12,480,200 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 20,779,800 1,716,900 22,496,700 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17,579,100 2,308,900 19,888,000 

7. วิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 3,185,500 2,851,100 6,036,600 

8. บัณฑิตวิทยาลัย 129,000 6,859,500 6,988,500 

9. สํานักงานอธิการบดี 385,491,400 251,831,300 637,322,700 

10. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2,621,800 1,029,600 3,651,400 

11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

     สารสนเทศ 

2,496,000 8,075,900 10,571,900 

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5,919,500 3,611,500 9,531,000 

รวมทั้งสิ้น 499,602,300 305,600,000 805,202,300 

 

แนวคิดการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ในการคํานวณตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกําหนดหนวยปฏิบัติ

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และกําหนดหนวยปฏิบัติเปนหนวยปฏิบัติหลัก หนวยปฏิบัติรอง หนวยปฏิบัติ

สนับสนุน และจัดทําขอมูลคาใชจายของมหาวิทยาลัยโดยใชขอมูลจากระบบ MIS PSRU นํามากระจายเขา

หนวยปฏิบัติผานรายกิจกรรม ของหนวยปฏิบัติสนับสนุน หนวยปฏิบัติรอง และหนวยปฏิบัติหลักแลวจึง  

ปนสวนเขาสูกิจกรรมและหนวยปฏิบัติตอไป 
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ข้ันตอนการคํานวณตนทุนปฏิบัติ 

 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU) 

   1.  กําหนดหนวยงานท่ีเปนตามแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ -        

พิบูลสงคราม เปนหนวยงานปฏิบัติ (OU) 

   2. กําหนดหนวยปฏิบัติสวนกลาง (OU สวนกลาง)  

 ข้ันตอนท่ี 2 กระจายคาใชจายเงินงบประมาณ และเงินรายไดทุกหมวดรายจาย จากรายกิจกรรม

ไปสูหนวยปฏิบัติหลัก 
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บทที่ 3 

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

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตนทุนตอหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยสามารถ     

แบงออกเปนข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. แหลงขอมูลท่ีศึกษา 

 แหลงขอมูลท่ีศึกษา ไดแก  หนวยปฏิบัติ (OUC) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       

จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ             

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี-

สารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยไดใชแบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูล และใชโปรแกรม Microsoft Excel    

ในการบันทึกและคํานวณขอมูลตนทุน แบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. แบบบันทึกขอมูลรายจายจรงิงบประมาณเงินแผนดิน ภาพรวมของหนวยปฏิบัติ 

2. แบบบันทึกขอมูลสรุปรายจายจริงงบประมาณเงินรายได ภาพรวมของหนวยปฏิบัติ  

3. แบบบันทึก 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ตารางแสดงการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562         

จากฐานขอมูลรายจายจริง 

 2. ตารางแสดงขอมูลรายจายจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามกลุมหนวยปฏิบัติ 
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4. การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําปกับรายจายจริง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ       

การใชจายงบประมาณ โดยเปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวา รอยละ 96 งบลงทุน       

ไมนอยกวารอยละ 96 ของงบประมาณรายจาย โดยสรุปเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณของ

หนวยงาน ณ สิ้นไตรมาส ดังนี้ 

หนวย : รอยละ   

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รายจายภาพรวม 30 52 73 96 

รายจายประจํา 34 55 76 98 

รายจายลงทุน 20 41 63 87 

 

 2. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC)  

 - หนวยปฏิบัตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพ้ืนฐานมาวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปนตนทุน 

หนวยปฏิบัติ คือ 

  ตนทุนหนวยปฏิบัติ  =  คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 - กลุมหนวยปฏิบัตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพ้ืนฐานมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและวิเคราะห

เพ่ือกําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของกลุม คือ 

  ตนทุนหนวยปฏิบัติกลุม  =  คาใชจายแผนงานพ้ืนฐานของกลุม – คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

ของกลุม 

 - รวมตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังหมดนํามากําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของหนวยงาน คือ 

  ตนทุนหนวยปฏิบัติหนวยงาน = คาใชจายแผนงานพ้ืนฐานของหนวยงาน – คาท่ีดินและ

สิ่งกอสรางของหนวยงาน 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการบรรยายลักษณะขอมูลของกลุมตัวอยาง

และขอมูลตนทุน โดยใชคารอยละ 

 2. ใชคารอยละในการคิดตนทุนตอหนวยปฏิบัติ 
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บทที่ 4 

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

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัย-  

ราชภัฏพิบูลสงคราม และวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยจากการศึกษาตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

ตารางท่ี 4  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

              ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

หมวดรายจาย 
งบประมาณ

แผนดิน 
รอยละ 

งบประมาณเงิน

รายได 
รอยละ 

รวม 

งบประมาณ 
รอยละ 

งบบุคลากร 310,994.623.32 80.19 72,514,250.42 38.90 383,508,873.74 66.79 

งบดําเนินงาน 35,565,224.80 9.17 105,818,042.87 56.76 141,383,267.67 24.62 

งบลงทุน 36,478,483.00 9.41 4,828,856.00 2.59 41,307,339.00 7.19 

งบอุดหนุน - - 748,000.00 0.40 748,000.00 0.13 

งบรายจายอื่น 4,767,703.93 1.23 2,523,488.32 1.35 7,291,192.25 1.27 

รวมท้ังส้ิน 387,806,035 100.00 186,432,637.61 100.00 574,238,672.66 100.00 

  

 ดังตารางท่ี 4 จะพบวา ตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เทากับ 574,238,672.66 บาท  เ ม่ือจําแนกตามหมวดรายจายจะพบวา          

งบบุคลากร มีตนทุนหนวยปฏิบัติเทากับ 383,508,873.74 บาท คิดเปนรอยละ 66.79 งบดําเนินงาน      

มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 141,383,267.67 บาท คิดเปนรอยละ 24.62 งบลงทุน มีตนทุนหนวยปฏิบัติ

เทากับ 41,307,339 บาท คิดเปนรอยละ 7.19  งบเงินอุดหนุน มีตนทุนเทากับ 748,000 บาท คิดเปน 

รอยละ 0.13 และ งบรายจายอ่ืน มีตนทุน 7,291,192.25 บาท คิดเปนรอยละ 1.27 

 

 

 

 

หนวย : บาท 
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ตารางท่ี 5   แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ 
 

หนวยปฏิบัติ 
ตนทุน 

คาแรง 

ตนทุนเงิน

แผนดิน 
ตนทุนเงินรายได 

รวมตนทุน 

หนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 

คณะครุศาสตร 4,118,302.58 5,398,122.50 5,756,242.54 15,272,667.62 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
                    -    3,236,024.72 3,476,487.95 6,712,512.67 

คณะวิทยาการจัดการ                     -    3,891,592.85 4,427,917.06 8,319,509.91 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     -    8,862,212.00 5,946,315.81 14,808,527.81 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 
                    -    7,506,719.75 1,720,620.05 9,227,339.80 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                     -    5,706,126.11 2,147,865.94 7,853,992.05 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน 
                    -    2,113,455.75 2,732,441.89 4,845,897.64 

บัณฑิตวิทยาลัย 516,800.00     129,000.00 5,500,238.48 6,146,038.48 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม                     -    2,072,203.93 1,028,638.36 3,100,842.29 

สถาบันวิจัยและพัฒนา                     -        451,868.00  3,609,223.46 4,061,091.46 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                    -        495,980.00  6,400,208.43 6,896,188.43 

สํานักงานอธิการบด ี 378,873,771.16 36,948,106.12 71,172,187.22 486,994,064.50 

รวมท้ังสิ้น 383,508,873.74 76,811,411.73 113,918,387.19 574,238,672.66 

 ดั งตารา ง ท่ี  5  จะพบว า  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ พิบู ล ส งคร าม มีต น ทุนหน ว ยปฏิ บั ต ิ              

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังสิ้นเทากับ 574,238,672.66 บาท จําแนกหนวยปฏิบัติตามโครงสราง

การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะพบวา หนวยปฏิบัติหลักท่ีมีตนทุนสูงท่ีสุด ไดแก        

คณะครุศาสตร มีตนทุนเทากับ 15,272,667.62 บาท รองลงมา ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

มีตน ทุนเท า กับ 14,808,527.81 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีตน ทุนเท า กับ 

9,227,339.80 บาท คณะวิทยาการจัดการ มีตนทุนเทากับ 4,845,897.64 บาท คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีตนทุนเทากับ 7,853,992.05 บาท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุนเทากับ 

53,214,579.36 บาท บัณฑิตวิทยาลัย มีตนทุนเทากับ 6,146,038.48 บาท และวิทยาลัยการจัดการ    

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินตนทุนเทากับ 4,845,897.64 บาท หนวยปฏิบัติสนับสนุน ท่ีมีตนทุนสูงท่ีสุด ไดแก 
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สํานักงานอธิการบดี มีตนทุนเทากับ 486,994,064.50 บาท รองลงมา ไดแก สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีตนทุนเทากับ 6,896,188.43 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตนทุนเทากับ 

4,061,091.46 บาท และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีตนทุนเทากับ 3,100,842.29 บาท 

ตารางท่ี 6   แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  จําแนกตามหนวยปฏิบัติ 

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

1 คณะครุศาสตร 85 78 7 76 70 43,779,700 41,802,772.22 95.48

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 106 106 0 106 106 22,484,900 19,089,327.81 84.90

3 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

59 59 0 59 59 9,970,700 9,763,936.77 97.93

4 คณะวิทยาการจัดการ 91 88 3 85 83 12,480,200 11,925,953.91 95.56

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร

55 53 2 53 49 22,496,700 18,217,339.80 80.98

6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 79 79 0 70 76 19,888,000 16,823,992.05 84.59

7 วิทยาลัยการจัดการและ

พัฒนาทองถิ่น

56 54 2 51 50 6,036,600 5,917,923.54 98.03

8 บัณฑิตวิทยาลัย 18 8 10 7 9 6,988,500 6,146,038.48 87.95

9 สํานักงานอธิการบดี 94 87 7 62 82 637,322,700 518,080,676.34 81.29

10 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 21 21 0 20 21 3,651,400 3,600,342.29 98.60

11 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

20 20 0 20 20 10,571,900 6,896,188.43 65.23

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 14 0 13 14 9,531,000 9,223,950.98 96.78

รวม 698 667 31 622 639 805,202,300.00 667,488,442.62 82.90

รอยละ 100 95.56 4.44 89.11 91.55

ที่ หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 ดังตารางท่ี 6 จะพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการดําเนินการโครงการและใชจาย

งบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 698 โครงการ ผานการประเมินตัวชี้วัด 3 ใน 4 ตัวชี้วัด จํานวน 667 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 95.56 และการประเมินไมผาน จํานวน 31 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.44              

โครงการท่ีดําเนินการมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 622 โครงการ    

คิดเปนรอยละ 89.11 โครการท่ีดําเนินการมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

จํานวน 639 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.55    
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ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามหนวยปฏิบัติ  

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 15,272,667.62 บาท 

จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร มีตนทุนเทากับ 4,118,302.58 บาท คิดเปนรอยละ 26.97   

งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 6,171,976.72 บาท คิดเปนรอยละ 40.41 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 

4,460,900 บาท คิดเปนรอยละ 29.21 งบอุดหนุน มีตนทุนเทากับ 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.33 และ

งบรายจายอ่ืน มีตนทุนเทากับ 471,488.32 บาท คิดเปนรอยละ 3.09 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -               -        4,118,302.58   41.71     4,118,302.58   26.97     

งบดําเนินงาน 1,588,722.50   29.43     4,583,254.22   46.41     6,171,976.72   40.41     

งบลงทุน 3,809,400.00   70.57     651,500.00     6.60       4,460,900.00   29.21     

งบอุดหนุน -               -        50,000.00       0.51       50,000.00       0.33       

งบรายจายอื่น -               -        471,488.32     4.77       471,488.32     3.09       

รวม 5,398,122.50   100.00   9,874,545.12   100.00   15,272,667.62 100.00   
 

 

ตารางท่ี 8 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -               -        4,118,302.58   41.71     4,118,302.58   26.97     

ตนทุนดําเนินการ 1,588,722.50   29.43     5,104,742.54   51.70     6,693,465.04   43.83     

ตนทุนงบลงทุน 3,809,400.00   70.57     651,500.00     6.60       4,460,900.00   29.21     

รวม 5,398,122.50   100.00   9,874,545.12   100.00   15,272,667.62 100.00   
 

 จากตารางท่ี 8 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของคณะครุศาสตร ในปงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น 15,272,667.62 บาท 

จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนคาแรง เทากับ 4,118,302.58 บาท คิดเปนรอยละ 26.96 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 6,693,465.04 บาท คิดเปนรอยละ 43.83 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 4,460,900.00 บาท คิดเปนรอยละ 29.21 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 1  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร 

ตารางท่ี 9 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของคณะครุศาสตร  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

คณะครุศาสตร 85 78 7 76 70 43,779,700 41,802,772.22 95.48

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 9 จะพบวาคณะครุศาสตร มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น 85 โครงการ              

มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 78 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 91.76 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    

จํานวน 70 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.35 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน 41,802,772.22 

บาท คิดเปนรอยละ 95.48 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 

6,712,512.67 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 4,119,702.67 บาท 

คิดเปนรอยละ 61.37 งบลงทุน มีตน ทุนเท า กับ 2,489,810 บาท คิด เปนรอยละ 37.09 และ     

งบอุดหนุน มีตนทุนเทากับ 103,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.53 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 10  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -               -        -               -        -               -        

งบดําเนินงาน 981,924.72     30.34     3,137,777.95   90.26     4,119,702.67   61.37     

งบลงทุน 2,254,100.00   69.66     235,710.00     6.78       2,489,810.00   37.09     

งบอุดหนุน -               -        103,000.00     2.96       103,000.00     1.53       

งบรายจายอื่น -               -        -               -        -               -        

รวม 3,236,024.72   100.00   3,476,487.95   100.00   6,712,512.67   100.00   
 

ตารางท่ี 11 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -               -        -               -        -               -        

ตนทุนดําเนินการ 981,924.72     30.34     3,240,777.95   93.22     4,222,702.67   62.91     

ตนทุนงบลงทุน 2,254,100.00   69.66     235,710.00     6.78       2,489,810.00   37.09     

รวม 3,236,024.72   100.00   3,476,487.95   100.00   6,712,512.67   100.00   
 

 จากตารางท่ี 11 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น     

6,712,512.67 บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 4,222,702.67 บาท คิดเปนรอยละ 62.91 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 2,489,810.00 บาท คิดเปนรอยละ 37.09 

 

 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตารางท่ี 12 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

59 59 0 59 59 9,970,700 9,763,936.77 97.93

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 12 จะพบวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น  

59 โครงการ มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 

59 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด     

เชิงคุณภาพ จํานวน 59 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ       

จํานวน 9,763,936.77 บาท คิดเปนรอยละ 97.93 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 8,319,509.91 บาท 

จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 6,255,019.91 บาท คิดเปนรอยละ 75.18 

งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 1,539,490 บาท คิดเปนรอยละ 18.50 และงบอุดหนุน มีตนทุนเทากับ  

525,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.31 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -               -        -               -        -               -        

งบดําเนินงาน 2,508,402.85   64.46     3,746,617.06   84.61     6,255,019.91   75.18     

งบลงทุน 1,383,190.00   35.54     156,300.00     3.53       1,539,490.00   18.50     

งบอุดหนุน -               -        525,000.00     11.86     525,000.00     6.31       

งบรายจายอื่น -               -        -               -        -               -        

รวม 3,891,592.85   100.00   4,427,917.06   100.00   8,319,509.91   100.00   
  

ตารางท่ี 14 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -               -        -               -        -               -        

ตนทุนดําเนินการ 2,508,402.85   64.46     4,271,617.06   96.47     6,780,019.91   81.50     

ตนทุนงบลงทุน 1,383,190.00   35.54     156,300.00     3.53       1,539,490.00   18.50     

รวม 3,891,592.85   100.00   4,427,917.06   100.00   8,319,509.91   100.00   
 

 จากตาราง ท่ี  14 จะพบวา การดํา เนินงานหนวยปฏิ บัติของคณะวิทยาการจัดการ               

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น     

8,319,509.91 บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 6,780,019.91 บาท คิดเปนรอยละ 81.50 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 1,539,490.00 บาท คิดเปนรอยละ 18.50 

 

 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 3  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ 

ตารางท่ี 15 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของคณะวิทยาการจัดการ  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

คณะวิทยาการจัดการ 91 88 3 85 83 12,480,200 11,925,953.91 95.56

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 15 จะพบวาคณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น  91  โครงการ 

มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 85 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 93.41 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

จํานวน 83 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.21 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน 

11,925,953.91 บาท คิดเปนรอยละ 95.56 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนหนวยปฏิบัติ ท้ังสิ้น 

14,808,527.81 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 8,306,247.81 บาท 

คิดเปนรอยละ 56.09 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 4,699,580 บาท คิดเปนรอยละ 31.74 และงบรายจายอ่ืน 

มีตนทุนเทากับ  1,802,700 บาท คิดเปนรอยละ 12.17 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -               -        -               -        -               -        

งบดําเนินงาน 4,619,432.00   52.13     3,686,815.81   62.00     8,306,247.81   56.09     

งบลงทุน 4,242,780.00   47.87     456,800.00     7.68       4,699,580.00   31.74     

งบอุดหนุน -               -        -               -        -               -        

งบรายจายอื่น -               -        1,802,700.00   30.32     1,802,700.00   12.17     

รวม 8,862,212.00   100.00   5,946,315.81   100.00   14,808,527.81 100.00   
 

ตารางท่ี 17 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -               -        -               -        -               -        

ตนทุนดําเนินการ 4,619,432.00   52.13     5,489,515.81   92.32     10,108,947.81  68.26     

ตนทุนงบลงทุน 4,242,780.00   47.87     456,800.00     7.68       4,699,580.00   31.74     

รวม 8,862,212.00   100.00   5,946,315.81   100.00   14,808,527.81 100.00   
 

 จากตารางท่ี 17 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี              

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น     

14,808,527.81 บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 10,108,947.81 บาท คิดเปนรอยละ 68.26 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 4,699,580.00 บาท คิดเปนรอยละ 31.74 

 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 4  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 18 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

106 106 0 106 106 22,484,900 19,089,327.81 84.90

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 18 จะพบวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น   

106  โครงการ มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน 

จํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 19,089,327.81 บาท คิดเปนรอยละ 84.90 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 

9,227,339.80 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 2,795,639.80 บาท 

คิดเปนรอยละ 30.30 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 3,592,500 บาท คิดเปนรอยละ 38.93 งบเงินอุดหนุน    

มีตนทุนเทากับ 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.22 และงบรายจายอ่ืน มีตนทุนเทากับ  2,819,200 บาท 

คิดเปนรอยละ 30.55 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 19 
 

ตารางท่ี 19  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

                จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -        -        -               -        

งบดําเนินงาน 1,124,919.75   14.99     1,670,720.05   97.10     2,795,639.80   30.30     

งบลงทุน 3,562,600.00   47.46     29,900.00       1.74       3,592,500.00   38.93     

งบอุดหนุน -               -        20,000.00       1.16       20,000.00       0.22       

งบรายจายอื่น 2,819,200.00   37.56     -               -        2,819,200.00   30.55     

รวม 7,506,719.75   100.00   1,720,620.05   100.00   9,227,339.80   100.00   
 

ตารางท่ี 20 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

                จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -               -        -               -        -               -        

ตนทุนดําเนินการ 3,944,119.75   52.54     1,690,720.05   98.26     5,634,839.80   61.07     

ตนทุนงบลงทุน 3,562,600.00   47.46     29,900.00       1.74       3,592,500.00   38.93     

รวม 7,506,719.75   100.00   1,720,620.05   100.00   9,227,339.80   100.00   
 

 จากตารางท่ี 20 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีการเกษตร-         

และอาหาร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนใน

ภาพรวมท้ังสิ้น     14,808,527.81 บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 5,634,839.80 บาท คิดเปนรอยละ 61.07 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 3,592,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 38.93 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 5  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ตารางท่ี 21 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร

55 53 2 53 49 22,496,700 18,217,339.80 80.98

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 21 จะพบวาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น   

55  โครงการ มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน    

จํานวน 53 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.36 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 89.09 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ    

จํานวน 18,217,339.80 บาท คิดเปนรอยละ 80.98 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ปงบประมาณ พ.ศ.  2562 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  มีตนทุนหนวยปฏิบั ติ ท้ั งสิ้ น 

7,853,992.05บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 5,010,702.05 บาท 

คิดเปนรอยละ 63.80 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 2,843,290 บาท คิดเปนรอยละ 36.20 แสดงรายละเอียด

ตารางท่ี 22 
 

ตารางท่ี 22  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

                จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -        -        -               -        

งบดําเนินงาน 3,078,526.11   53.95     1,932,175.94   89.96     5,010,702.05   63.80     

งบลงทุน 2,627,600.00   46.05     215,690.00     10.04     2,843,290.00   36.20     

งบอุดหนุน -               -        -               -        -               -        

งบรายจายอื่น -        -        -               -        

รวม 5,706,126.11   100.00   2,147,865.94   100.00   7,853,992.05   100.00   
 

ตารางท่ี 23 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -               -        -               -        -               -        

ตนทุนดําเนินการ 3,078,526.11   53.95     1,932,175.94   89.96     5,010,702.05   63.80     

ตนทุนงบลงทุน 2,627,600.00   46.05     215,690.00     10.04     2,843,290.00   36.20     

รวม 5,706,126.11   100.00   2,147,865.94   100.00   7,853,992.05   100.00   
 

 จากตารางท่ี 23 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น     

7,853,992.05 บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 5,010,702.05 บาท คิดเปนรอยละ 63.80 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 2,843,290.00 บาท คิดเปนรอยละ 36.20 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 6  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 24 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 79 79 0 70 76 19,888,000 16,823,992.05 84.59

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 24 จะพบวาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น         

79  โครงการ มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน    

จํานวน 70 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.61 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ จํานวน 76 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.20 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน 

16,823,992.05 บาท คิดเปนรอยละ 84.59 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 

4,845,897.64 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 4,845,897.64 บาท 

คิดเปนรอยละ 93.18 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 330,390 บาท คิดเปนรอยละ 6.82 แสดงรายละเอียด

ตารางท่ี 25 
 

ตารางท่ี 25  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

                 จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -        -        -               -        

งบดําเนินงาน 1,808,955.75   85.59     2,706,551.89   99.05     4,515,507.64   93.18     

งบลงทุน 304,500.00     14.41     25,890.00       0.95       330,390.00     6.82       

งบอุดหนุน -               -        -               -        -               -        

งบรายจายอื่น -        -        -               -        

รวม 2,113,455.75   100.00   2,732,441.89   100.00   4,845,897.64   100.00   
 

ตารางท่ี 26 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

                จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -               -        -               -        -               -        

ตนทุนดําเนินการ 1,808,955.75   85.59     2,706,551.89   99.05     4,515,507.64   93.18     

ตนทุนงบลงทุน 304,500.00     14.41     25,890.00       0.95       330,390.00     6.82       

รวม 2,113,455.75   100.00   2,732,441.89   100.00   4,845,897.64   100.00   
 

 จากตารางท่ี 26 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น 

4,845,897.64 บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 4,515,507.64 บาท คิดเปนรอยละ 93.18 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 330,390.00 บาท คิดเปนรอยละ 6.82 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 7  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัตวิทิยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

ตารางท่ี 27 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

วิทยาลัยการจัดการและ

พัฒนาทองถิ่น

56 54 2 51 50 6,036,600 5,917,923.54 98.03

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 27 จะพบวา วิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีการดําเนินการโครงการ

ท้ังสิ้น 56  โครงการ มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน 

จํานวน 51 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.07 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ จํานวน 50 โครงการ คิดเปนรอยละ 89.29 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน 

5,917,923.54 บาท คิดเปนรอยละ 98.03 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 6,146,038.48 บาท 

จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร มีตนทุนเทากับ 516,800 บาท คิดเปนรอยละ 8.41          

งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 5,500,238.48 บาท คิดเปนรอยละ 89.49 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 

129,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.10 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 28 
 

ตารางท่ี 28  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -               -        516,800.00     8.59       516,800.00     8.41       

งบดําเนินงาน -               -        5,500,238.48   91.41     5,500,238.48   89.49     

งบลงทุน 129,000.00     100.00   -               -        129,000.00     2.10       

งบอุดหนุน -               -        -               -        -               -        

งบรายจายอื่น -        -        -               -        

รวม 129,000.00     100.00   6,017,038.48   100.00   6,146,038.48   100.00   
 

ตารางท่ี 29 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -               -        516,800.00     8.59       516,800.00     8.41       

ตนทุนดําเนินการ -               -        5,500,238.48   91.41     5,500,238.48   89.49     

ตนทุนงบลงทุน 129,000.00     100.00   -               -        129,000.00     2.10       

รวม 129,000.00     100.00   6,017,038.48   100.00   6,146,038.48   100.00   
 

 จากตารางท่ี 29 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น 6,146,038.48 บาท 

จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนคาแรง เทากับ 516,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 5,500,238.48 บาท คิดเปนรอยละ 89.49 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 129,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 2.10 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 8  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัตบัิณฑิตวิทยาลัย 

ตารางท่ี 30 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของบัณฑิตวิทยาลัย  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

บัณฑิตวิทยาลัย 18 8 10 7 9 6,988,500 6,146,038.48 87.95

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 30 จะพบวา บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น 18  โครงการ มีการ

ดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 70 โครงการ คิด

เปนรอยละ 88.61 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน 76 

โครงการ คิดเปนรอยละ 96.21 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน 16,823,992.05 บาท 

คิดเปนรอยละ 84.59 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานอธิการบดี มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 486,994,064.50 บาท 

จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร มีตนทุนเทากับ 378,873,771.16 บาท  คิดเปนรอยละ 

77.80  งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 89,904,440.34 บาท คิดเปนรอยละ 18.46 งบลงทุน มีตนทุน

เทากับ 17,966,553 บาท คิดเปนรอยละ 3.69 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 31 
 

ตารางท่ี 31  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดี จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร 310,994,623.32  89.38     67,879,147.84   48.82     378,873,771.16  77.80     

งบดําเนินงาน 19,841,773.12   5.70       70,062,667.22   50.39     89,904,440.34   18.46     

งบลงทุน 17,106,333.00   4.92       860,220.00       0.62       17,966,553.00   3.69       

งบอุดหนุน -                 -        -                 -        -                 -        

งบรายจายอื่น -                 -        249,300.00       0.18       249,300.00       0.05       

รวม 347,942,729.44 100.00   139,051,335.06 100.00   486,994,064.50 100.00   
 

ตารางท่ี 32 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบดี จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง 310,994,623.32  89.38     67,879,147.84   48.82     378,873,771.16  77.80     

ตนทุนดําเนินการ 19,841,773.12   5.70       70,311,967.22   50.57     90,153,740.34   18.51     

ตนทุนงบลงทุน 17,106,333.00   4.92       860,220.00       0.62       17,966,553.00   3.69       

รวม 347,942,729.44 100.00   139,051,335.06 100.00   486,994,064.50 100.00   
 

 จากตารางท่ี 32 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของสํานักงานอธิการบด ีในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น 486,994,064.50 

บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนคาแรง เทากับ 378,873,771.16 บาท คิดเปนรอยละ 77.80 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 90,153,740.34 บาท คิดเปนรอยละ 18.51 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 17,966,553.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.69 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 9  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัตสิํานักงานอธิการบดี 

ตารางท่ี 33 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของสํานักงานอธิการบดี  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

สํานักงานอธิการบดี 94 87 7 62 82 637,322,700 518,080,676.34 81.29

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 33 จะพบวา สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น 94  โครงการ    

มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน จํานวน 62 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 65.96 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    

จํานวน 82 โครงการ  คิดเปนรอยละ 87.23 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน 

518,080,676.34 บาท คิดเปนรอยละ 81.29 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีตนทุนหนวยปฏิบัติ

ท้ังสิ้น 6,896,188.43 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ  

4,542,862.43 บาท คิดเปนรอยละ 65.87 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 2,303,326 บาท คิดเปนรอยละ 

33.40 งบเงินอุดหนุน มีตนทุนเทากับ 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.73 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 34 
 

ตารางท่ี 34  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -                 -        -                 -        -                 -        

งบดําเนินงาน -                 -        4,542,862.43     70.98     4,542,862.43     65.87     

งบลงทุน 495,980.00       100.00   1,807,346.00     28.24     2,303,326.00     33.40     

งบอุดหนุน -                 -        50,000.00         0.78       50,000.00         0.73       

งบรายจายอื่น -                 -        -                 -        -                 -        

รวม 495,980.00       100.00   6,400,208.43    100.00   6,896,188.43    100.00   
 

ตารางท่ี 35 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -                 -        -                 -        -                 -        

ตนทุนดําเนินการ -                 -        4,592,862.43     71.76     4,592,862.43     66.60     

ตนทุนงบลงทุน 495,980.00       100.00   1,807,346.00     28.24     2,303,326.00     33.40     

รวม 495,980.00       100.00   6,400,208.43    100.00   6,896,188.43    100.00   
 

 จากตารางท่ี 35 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนใน

ภาพรวมท้ังสิ้น 6,896,188.43 บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 4,542,862.43 บาท คิดเปนรอยละ 66.60 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 2,303,326.00 บาท คิดเปนรอยละ 33.40 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 10  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัตสิํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางท่ี 36 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 20 - 20 20 10,571,900 6,896,188.43 65.23

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 36 จะพบวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินการโครงการ

ท้ังสิ้น 20  โครงการ มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน 

จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน 20 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100.00 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

จํานวน 6,896,188.43 บาท คิดเปนรอยละ 65.23 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาํนักศิลปะและวัฒนธรรม  มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 3,100,842.29 

บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ  901,438.36 บาท คิดเปนรอยละ 

29.07 งบลงทุน มีตนทุนเทากับ 250,900 บาท คิดเปนรอยละ 8.09 และงบรายจายอ่ืน มีตนทุนเทากับ 

1,948,503.93 บาท คิดเปนรอยละ 62.84 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 37 
 

ตารางท่ี 37  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

                จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -                 -        -                 -        -                 -        

งบดําเนินงาน -                 -        901,438.36       87.63     901,438.36       29.07     

งบลงทุน 123,700.00       5.97       127,200.00       12.37     250,900.00       8.09       

งบอุดหนุน -                 -        -                 -        -                 -        

งบรายจายอื่น 1,948,503.93     94.03     -                 -        1,948,503.93     62.84     

รวม 2,072,203.93    100.00   1,028,638.36    100.00   3,100,842.29    100.00   
 

ตารางท่ี 38 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

                จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -                 -        -                 -        -                 -        

ตนทุนดําเนินการ 1,948,503.93     94.03     901,438.36       87.63     2,849,942.29     91.91     

ตนทุนงบลงทุน 123,700.00       5.97       127,200.00       12.37     250,900.00       8.09       

รวม 2,072,203.93    100.00   1,028,638.36    100.00   3,100,842.29    100.00   
 

 จากตารางท่ี 38 จะพบวา การดําเนินงานหนวยปฏิบัติของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม           

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น 

3,100,842.29 บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 2,849,942.29 บาท คิดเปนรอยละ 91.91 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 250,900.00 บาท คิดเปนรอยละ 8.09 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 11  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัตสิํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตารางท่ี 39 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 21 21 -     20 21 3,651,400 3,600,342.29 98.60

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 39 จะพบวา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น           

21  โครงการ มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน   

จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 95.24 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ จํานวน 21 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100.00 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

จํานวน 3,600,342.29 บาท คิดเปนรอยละ 98.60 
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ตนทุนหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 4,061,091.46 

บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบดําเนินงาน มีตนทุนเทากับ 3,359,491.46 บาท คิดเปนรอยละ 

82.72 และงบลงทุน มีตนทุนเทากับ 701,600 บาท คิดเปนรอยละ 17.28 แสดงรายละเอียดตารางท่ี 40 
 

ตารางท่ี 40  แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

งบบุคลากร -                 -        -                 -        -                 -        

งบดําเนินงาน 12,568.00         2.78       3,346,923.46     92.73     3,359,491.46     82.72     

งบลงทุน 439,300.00       97.22     262,300.00       7.27       701,600.00       17.28     

งบอุดหนุน -                 -        -                 -        -                 -        

งบรายจายอื่น -                 -        -                 -        -                 -        

รวม 451,868.00       100.00   3,609,223.46    100.00   4,061,091.46    100.00   
 

ตารางท่ี 41 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                จําแนกตามประเภทตนทุน 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ

ตนทุนคาแรง -                 -        -                 -        -                 -        

ตนทุนดําเนินการ 12,568.00         2.78       3,346,923.46     92.73     3,359,491.46     82.72     

ตนทุนงบลงทุน 439,300.00       97.22     262,300.00       7.27       701,600.00       17.28     

รวม 451,868.00       100.00   3,609,223.46    100.00   4,061,091.46    100.00   
 

 จากตาราง ท่ี  41 จะพบวา  การดํา เนินงานหนวยปฏิ บัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา               

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามประเภทตนทุนในภาพรวมท้ังสิ้น 

4,061,091.46 บาท จําแนกไดดังนี้ 

- ตนทุนดําเนินงาน เทากับ 3,359,491.46 บาท คิดเปนรอยละ 82.72 

- ตนทุนงบลงทุน เทากับ 701,600.00 บาท คิดเปนรอยละ 17.28 

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 
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ภาพที่ 12  กราฟแสดงตนทุนตอหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา  

จําแนกตามประเภทตนทุน 

ประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หนวยปฏิบัตสิถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตารางท่ี 42 แสดงประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

    ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

รวม ผาน ไมผาน  รวม  เบิกจาย  รอยละ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 14 -     13 14 9,531,000 9,223,950.98 96.78

หนวยงาน โครงการ 3 ใน 4 ตัวชี้วัด โครงการที่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการที่มี

ประสิทธิผล

งบประมาณ (บาท)

 

 จากตารางท่ี 42 จะพบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินการโครงการท้ังสิ้น 14  โครงการ 

มีการดําเนินการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน  จํานวน 13 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 92.86 และโครงการท่ีมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    

จํานวน 14 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100.00 และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จํานวน 

9,223,950.98 บาท คิดเปนรอยละ 96.78 
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บทที่ 5 

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

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง ตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Microsoft Excel วิเคราะหจากผลการเบิกจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ iMIS 

PSRU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

สรุปผลวิจัย 

 จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1.  ตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เทากับ 547,238,672.66 บาท จําแนกตามตนทุนจะพบวา ตนทุนคาแรง มีตนทุนหนวยปฏิบัติเทากับ 

383,508,873.74 บาท คิดเปนรอยละ 66.79 ตนทุนดําเนินงาน มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 

149,422,459.92 บาท คิดเปนรอยละ 26.02 และตนทุนงบลงทุน มีตนทุนหนวยปฏิบัติเทากับ 

41,307,339 บาท คิดเปนรอยละ 7.19  

 2. หนวยปฏิบัติตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2562 หนวยปฏิบัติระดับคณะท่ีมีตนทุนหนวยปฏิบัติสูงท่ีสุดไดแก คณะครุศาสตร มีตนทุน       

หนวยปฏิบัติ เทากับ 15,272,667.62 บาท  รองลงมา ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุน

หนวยปฏิบัติ เทากับ 14,808,527.81 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีตนทุนหนวยปฏิบัติ 

เทากับ 9,227,339.80 บาท  คณะวิทยาการจัดการ มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 8,319,509.91 บาท 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 7,853,992.05 บาท คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 6,712,512.67 บาท และวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 4,845,897.64 บาท หนวยปฏิบัติสนับสนุนท่ีมีตนทุนหนวยปฏิบัติสูงท่ีสุด 

ไดแก สํานักงานอธิการบดี มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 486,994,064.50 บาท รองลงมา ไดแก       

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 6,896,188.43 บาท        

บัณฑิตวิทยาลัย มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 6,146,038.48 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตนทุน   

หนวยปฏิบัติ เทากับ 4,061,091.46 บาท และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติ เทากับ 

3,100,842.29 บาท 
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 3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการดําเนินการโครงการ  

และใชจายงบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 698 โครงการ ผานการประเมินตัวชี้วัด 3 ใน 4 ตัวชี้วัด         

จํานวน 667 โครงการ คิดเปนรอยละ 95.56 และการประเมินไมผาน จํานวน 31 โครงการ                

คิดเปนรอยละ 4.44 โครงการท่ีดําเนินการมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงตนทุน  

จํานวน 622 โครงการ    คิดเปนรอยละ 89.11 โครการท่ีดําเนินการมีประสิทธิผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน 639 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.55    

อภิปรายผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวนท้ังสิ้น 805,202,300 บาท เพ่ือดําเนินงานโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีผลการ

เบิกจาย จํานวนท้ังสิ้น 667,488,442.62 บาท คิดเปนรอยละ 82.90 เม่ือเปรียบเทียบกับมาตการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีรัฐบาลกําหนดคาเปาหมาย     

การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมสะสม ณ สิ้นกันยายน รอยละ 96 จะเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏ-  

พิบูลสงครามมีผลการเบิกจายต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 หนวยปฏิบัติตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการดําเนินงานโครงการ

และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ไมนอยกวารอยละ 96 ไดแก คณะวิทยาลัยการจัดการเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน รอยละ 98.03 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 97.93 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 96.78 และสถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ 96.78 จะเห็นไดวาท้ัง 4 หนวยงานมีการเรงรัด        

การดําเนินงานโครงการและการใชจ ายงบประมาณงบลงทุนใหแลว เสร็จภายในไตรมาสท่ี 2                  

ซ่ึงมีประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณไมนอยกวา รอยละ 99 ท้ังงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณ

เงินรายได ในสวนของงบรายจายประจําหนวยปฏิบัติท้ัง 4 หนวยงาน มีผลการดําเนินงานโครงการและ

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เปนไปตามมาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ไมนอยกวา    

รอยละ 80 ในไตรมาสท่ี 3 และไมนอยกวารอยละ 96 ในไตรมาสท่ี 4 

 หนวยปฏิบัติตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการดําเนินงานโครงการ

และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ นอยกวารอยละ 96 ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รอยละ 65.23 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รอยละ 80.98 สํานักงานอธิการบดี รอย

ละ 81.29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอยละ 84.59 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 84.90 

บัณฑิตวิทยาลัย รอยละ 87.95 คณะครุศาสตร รอยละ 95.48 และคณะวิทยาการจัดการ รอยละ 95.56  

จะเห็นไดวา หนวยปฏิบัติท้ัง 8 หนวยงานนี้มีผลการดําเนินงานโครงการและประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณนอยกวา รอยละ 96 เนื่องจากงบประมาณเงินรายไดมีการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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ขอเสนอแนะ    

 จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะในการนําไปใชและขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยการคํานวณหาตนทุนตอหนวย

ปฏิบัติเปนหลัก ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใช

เปนแนวทางและเปนขอมูลในการตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณรายจายในปงบประมาณถัดไป         

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการท่ีสงผลใหลดคาใชจายในอนาคต 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรใชขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปนตนแบบ นําไปคิดคาใชจายรายหัวการผลิตนักศึกษา หรือสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการ

หลักสูตรและวางแผนกลยุทธของหนวยปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
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