
 
 

รายงานวิจัยสถาบัน 
 

 

เร่ือง 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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งานวิจัยสถาบันฉบับน้ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานวิจัยสถาบัน 
 

 

เร่ือง 
 

 

 

ตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

 

 

ปราณี   บําเพ็ญดี 

 

 

 

 
 

งานวิจัยสถาบันฉบับน้ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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(ก) 

ชื่องานวิจัย ระบบฐานขอมลูการจัดเก็บเอกสารหลกัฐานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ชื่อผูวิจัย จิราภรณ คลอดเพ็ง 

 

บทคัดยอ 

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

  

 ในการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

พัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึง

พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา 

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลกัฐานยังไมเปน

ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร  

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่การจัดเกบ็เอกสารหลักฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ

สรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรมดวยโปรแกรม 

Photoshop มีข้ันตอนการใชงาน 10 ข้ันตอน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ

ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี

คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และข้ันตอนในการใชระบบไมซับซอน มี

คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
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(ข) 

กิตตกิรรมประกาศ 

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

 

 งานวิจัยช้ินน้ีสําเร็จไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณา จากทานคณบดี ผูชวยศาสตราจารย.

ดร ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา 

และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  

นายอดิศักด์ิ แกวกองทรัพย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

นายสุกนกานต สันติสุวรรณ นายพิสุทธ์ิ ธิแกว และนายวิวัฒน เจษฏาภรณพิพัฒน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาช้ีแนะการทําวิจัยในครั้งน้ี ลอดจนคณาจารย 

เจาหนาที่ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทกุทานที่เสียสละเวลา ตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย จนงานวิจัยผานพนไปไดดวยดี 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ผูวิจัยหวังวา 

งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน ตอผูที่นําไปใชในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และผูที่สนใจนํา

งานวิจัยไปเปนแนวทางในการแกปญหาในการบริหารจัดการเอกสารตอไป 

 

 

 

จิราภรณ คลอดเพ็ง 

                                                                                                   ผูวิจัย 
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(ค) 

สารบัญ 

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

          หนา 

บทคัดยอ (ก) 

กิตติกรรมประกาศ (ข) 

สารบัญ (ค) 

สารบัญตาราง (จ) 

 

บทท่ี 

1  บทนํา 

 

 

1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

ปญหาการวิจัย 1 

คําถามในการวิจัย 2 

วัตถุประสงคการวิจัย 2 

ขอบเขตการวิจัย 2 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 2 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3 

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 5 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ 5 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 12 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย 14 

ข้ันตอนการวิจัย 14 

แหลงขอมูลที่ศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย หรือประชากรและกลุมตัวอยาง

ที่ศึกษา 

14 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของข้ันตอนที่ศึกษา 14 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 14 

วิธีวิเคราะหขอมูล 15 

การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 15 

4.  ผลการวิจัย 17 

ผลการวิเคราะหขอมูล 17 
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(ง) 

สารบัญ (ตอ)  

 หนา 

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 28 

สรุปผลการวิจัย 28 

อภิปรายผล 30 

ขอเสนอแนะ 30 

ภาคผนวก 31 

บรรณานุกรม 35 

ประวัติผูวิจัย 36 
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(จ) 

สารบัญตาราง  

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

 หนา 

ตารางท่ี  

1   จํานวนการตอบแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญ ดานตรวจสอบคุณภาพของระบบ 

ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร 

 

24 

2   คาเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

25 

3   จํานวนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

27 

4   ความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

27 
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(ก) 

ชื่องานวิจัย ระบบฐานขอมลูการจัดเก็บเอกสารหลกัฐานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ชื่อผูวิจัย จิราภรณ คลอดเพ็ง 

 

บทคัดยอ 

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

  

 ในการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

พัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึง

พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา 

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลกัฐานยังไมเปน

ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร  

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่การจัดเกบ็เอกสารหลักฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ

สรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรมดวยโปรแกรม 

Photoshop มีข้ันตอนการใชงาน 10 ข้ันตอน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ

ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี

คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และข้ันตอนในการใชระบบไมซับซอน มี

คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

มห
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ยา
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(ข) 

กิตตกิรรมประกาศ 

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

 

 งานวิจัยช้ินน้ีสําเร็จไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณา จากทานคณบดี ผูชวยศาสตราจารย.

ดร ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา 

และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  

นายอดิศักด์ิ แกวกองทรัพย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

นายสุกนกานต สันติสุวรรณ นายพิสุทธ์ิ ธิแกว และนายวิวัฒน เจษฏาภรณพิพัฒน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาช้ีแนะการทําวิจัยในครั้งน้ี ลอดจนคณาจารย 

เจาหนาที่ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทกุทานที่เสียสละเวลา ตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย จนงานวิจัยผานพนไปไดดวยดี 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ผูวิจัยหวังวา 

งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน ตอผูที่นําไปใชในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และผูที่สนใจนํา

งานวิจัยไปเปนแนวทางในการแกปญหาในการบริหารจัดการเอกสารตอไป 

 

 

 

จิราภรณ คลอดเพ็ง 

                                                                                                   ผูวิจัย 
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(ค) 

สารบัญ 

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

          หนา 

บทคัดยอ (ก) 

กิตติกรรมประกาศ (ข) 

สารบัญ (ค) 

สารบัญตาราง (จ) 

 

บทท่ี 

1  บทนํา 

 

 

1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

ปญหาการวิจัย 1 

คําถามในการวิจัย 2 

วัตถุประสงคการวิจัย 2 

ขอบเขตการวิจัย 2 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 2 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3 

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 5 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ 5 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 12 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย 14 

ข้ันตอนการวิจัย 14 

แหลงขอมูลที่ศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย หรือประชากรและกลุมตัวอยาง

ที่ศึกษา 

14 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของข้ันตอนที่ศึกษา 14 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 14 

วิธีวิเคราะหขอมูล 15 

การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 15 

4.  ผลการวิจัย 17 

ผลการวิเคราะหขอมูล 17 

  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

(ง) 

สารบัญ (ตอ)  

 หนา 

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 28 

สรุปผลการวิจัย 28 

อภิปรายผล 30 

ขอเสนอแนะ 30 

ภาคผนวก 31 

บรรณานุกรม 35 

ประวัติผูวิจัย 36 
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สารบัญตาราง  
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 หนา 

ตารางท่ี  

1   จํานวนการตอบแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญ ดานตรวจสอบคุณภาพของระบบ 

ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร 

 

24 

2   คาเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

25 

3   จํานวนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

27 

4   ความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

27 
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บทที่ 1 

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

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 การจัดการงบประมาณในปจจุบันของประเทศไทยอยูบนหลักการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานตามยุทธศาสตร โดยมุงเนนท่ีผลผลิต ผลลัพธ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาล การจัดทํา

งบประมาณจะจัดทําลงสูกระบวนการนําสงผลผลิต (Output Delivery System) คือกิจกรรมหลักภายใต

ผลผลิต สําหรับการวิเคราะหเพ่ือกําหนดจํานวนงบประมาณท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมหลักตางๆ 

มุงเนนวิเคราะหงบประมาณไปท่ีภารกิจการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การ

จัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติเปนเครื่องมือใหมในการวิเคราะหงบประมาณเพ่ือเสริมการวิเคราะหงบประมาณ

ลงภารกิจใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากข้ึน โดยมุงเนนไปท่ีหนวยปฏิบัติของสวนราชการท้ังสวนกลาง

และสวนภูมิภาค เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ ควร

เปนเทาไหร 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) เพ่ือใหทราบถึงกรอบตนทุนคาใชจายท่ีจําเปนของหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU) 

ตามแนวทางของสํานักงบประมาณ 

 

คําถามท่ีใชในการวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เปนอยางไร 
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2 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจําแนกตาม

โครงสรางหนวยงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตหนวยปฏิบัติ ไดแก 

  1.1 คณะครุศาสตร 

  1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  1.3 คณะวิทยาการจัดการ 

  1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

  1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  1.7 บัณฑิตวิทยาลัย 

1.8 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

1.9 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.11 สํานักงานอธิการบดี 

1.12 วิทยาลัยการพยาบาล 

2. ขอบเขตของคาใชจายตนทุน 

  คาใชจายตนทุนของหนวยปฏิบัติท่ีใชในการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561      

(1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได 

จําแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้ 

1.1 งบบุคลากร 

1.2 งบดําเนินงาน 

1.3 งบลงทุน 

1.4 งบอุดหนุน 

1.5 งบรายจายอ่ืน 
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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. แผนงานพ้ืนฐาน  หมายถึง  แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนแผนงาน

ตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแก ผลผลิตผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลผลิตผลงานการ

ใหบริการวิชาการ และผลงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายจริงท่ีเปนคาท่ีดิน และคาสิ่งกอสรางท่ีเปนรายการ

กอสรางปเดียว และกอสรางผูกพัน 

 6. มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 7. คณะ  หมายถึง  คณะตามโครงสรางแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการพยาบาล 

 8. สํานัก  หมายถึง หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย 

 9. สถาบัน  หมายถึง  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน

งานดานการวิจัยและการบริการวิชาการ  ไดแก  สถาบันวิจัย 

 10. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยการพยาบาล 

 11. ตนทุนหนวยปฏิบัติสวนกลาง  หมายถึง  รายจายจริงของหนวยปฏิบัติท่ีไมสามารถกําหนด

เปนคาใชจายของหนวยปฏิบัติไดโดยตรง 

 12. งบประมาณเงินแผนดิน หมายถึง งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับ    

การจัดสรรจากรัฐบาล 

 13. งบประมาณเงินรายได หมายถึง งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับจาก  

คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Result Base 

Budgeting) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 2. ไดโครงสรางตนทุนตอหนวยผลผลิต (Structure of Cost per Output) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม เพ่ือใชเปนตนแบบในการศึกษาวิเคราะหคาใชจายตอหัวนักศึกษา และวางระบบบัญชีตนทุน

รายกิจกรรม (Activity Base Costing) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 3. เพ่ือเปนตนแบบใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนําไปใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



บทที่ 2 

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

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 

 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โดยจําแนกตามโครงสรางหนวยงาน ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนสวนสนับสนุนใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับตนทุน 

2. แนวคิดเก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

3. ความเปนมาของการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ 

4. การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

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 แสดง

ความคุมคาในการทํางาน แสดงผลงานตอสาธารณะและเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีข้ึนเปน

แนวคิดท่ีรัฐบาลไดนํามาใชในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ

บริหารแบบมุงเนนผลงาน ตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ ซ่ึงเปนหนึ่งใน

แผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ครอบคลุม 5 ดาน คือ 

 1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ 

 2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ 

 3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล 

 4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

 5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม 

 ระบบงบประมาณแบบมุ งเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (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 

  สําหรับหลักในการปรับปรุงระบบและวิธีการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรมี

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 จึงไดจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) โดยมิไดมี

วัตถุประสงคเพ่ือการปรับลดงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ แตมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง

กรอบตนทุนคาใชจายท่ีจําเปนของหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU) สําหรับใชดําเนินภารกิจตาม

กฎหมายของหนวยงาน ท้ังในดานรายจายประจําและรายจายลงทุน สถานภาพการไดรับการจัดสรร

งบประมาณ และการใชจายงบประมาณ รวมถึงวงเงินงบประมาณการลวงหนาระยะ 5 ป ท่ีสอดคลองกับ

แผนการดําเนินงานและแผนการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางของหนวยปฏิบัติ ท้ังนี้ เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการวิเคราะห เชิงประสิทธิภาพและเชิงบริหารจัดการของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ 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 ท่ี มีลักษณะ

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

ลกัษณะเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน 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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งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

จําแนกตามแผนงานงบประมาณ 

หนวย  :  บาท 

หนวยปฏิบัติ เงินแผนดิน เงินรายได รวม 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 299,915,800 86,192,600 386,108,400 

แผนงานพื้ น ฐานด านการพัฒ น าและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

236,128,800 163,807,400 399,936,300 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวตักรรม 10,014,500 - 10,014,500 

แผน งานบู รณ าการยกระดับ คุณ ภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

2,570,700 - 2,570,700 

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และชุมชนเขมแข็ง 

597,900 - 597,900 

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 363,300 - 363,300 

แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการ

ทองเที่ยวและบริการ 

1,047,200 - 1,047,200 

แผนงานยุทธศาสตรเงินรายไดมหาวิทยาลัย - 10,000,000 10,000,000 

งบกลาง - 10,000,000 10,000,000 

รวมทั้งสิ้น 550,638,200 270,000,000 820,638,300 
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งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

หนวย  :  บาท 

ผลผลิต/โครงการ เงินแผนดิน เงินรายได รวม 

รายการบุคลากรภาครัฐ 299,915,800 86,192,600 386,108400 

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

153,122,800 25,754,200 178,877,000 

ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 69,475,300 30,016,300 99,491,600 

ผลผลิตผลงานการใหบริการวชิาการ 11,130,700                - 11,130700 

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2,400,000 985,000 3,385,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ

ทองเที่ยว 

1,047,200                - 1,047,200 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

เขมแข็ง 

597,900                - 597,900 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 363,300                - 363,300 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร 

256,200                - 256,200 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหา

หรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน 

ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม

ยุทธศาสตรของประเทศ 

6,276,400                - 6,276,400 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสม

องคความรูที่มีศักยภาพ 

3,481,900 3,698,000 7,179,900 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การ ศึกษ าตั้ งแต ระดั บ อนุ บ าลจน จบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2,570,700                - 2,570,700 

ผลผลิตสนับสนุนการจัดการศึกษา                - 103,353,900 103,353,900 

โครงการพัฒนายุทธศาสตรมหาวิทยาลัย                - 10,000,000 10,000,000 

งบกลาง                - 10,000,000 10,000,000 

รวมทั้งสิ้น 550,638,200 270,000,000 820,638,300 
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งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

จําแนกตามหนวยปฏิบัต ิ

หนวย  :  บาท 

หนวยปฏิบัติ เงินแผนดิน เงินรายได รวม 

1. คณะครุศาสตร 12,775,200 9,082,500 21,857,700 

   - คณะครุศาสตร 4,363,200 3,123,700 7,486,900 

   - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พิบูลสงคราม 

4,240,700 5,958,800 10,199,500 

    - ศูนยการศึกษาพิเศษ 4,171,300 - 4,171,300 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 28,247,500 5,867,700 34,115,200 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7,034,100 7,818,100 14,852,200 

4. คณะวิทยาการจัดการ 8,395,600 5,365,300 13,760,900 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 12,340,500 3,546,100 15,886,600 

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11,614,400 2,882,500 14,506,900 

7. วิทยาลัยการพยาบาล - 20,000,000 20,000,000 

8. บัณฑิตวิทยาลัย - 6,576,700 6,576,700 

9. สํานักงานอธิการบดี 452,186,800 199,437,300 651,624,100 

    - สํานักงานอธิการบดี 436,129,000 141,302,900 577,431,900 

    - กองกลาง 566,300 21,938,400 22,504,700 

    - กองบริการการศึกษา - 7,897,900 7,897,900 

    - กองนโยบายและแผน 300,000 4,544,800 4,844,800 

    - กองบริหารงานบุคคล 65,000 2,061,000 2,126,000 

    - กองพัฒนานักศึกษา 3,961,000 9,780,000 13,741,000 

    - โครงการจัดต้ังกองมาตรฐานวิชาการ

และประกันคุณภาพการศึกษา 

800,000 2,279,800 3,079,800 

    - โค ร ง ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ 

4,860,000 1,843,500 6,703,500 

    - โครงการจัดต้ังกองคลัง 300,000 1,150,000 1,450,000 

    - โครงการจัดต้ังกองสงเสริมและพัฒนา

ความเปนเลิศดานกีฬา 

1,000,000 4,467,000 5,467,000 

    - โครงการจัดต้ังสถาบันนานาชาติ 3,869,500 1,782,000 5,651,500 

    - โครงการจัดต้ังสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 336,000 390,000 726,000 
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หนวยปฏิบัต ิ เงินแผนดนิ เงินรายได รวม 

10. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 2,190,000 1,463,000 3,653,000 

11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

     สารสนเทศ 

3,120,000 6,000,000 9,120,000 

12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 12,734,100 4,038,000 16,772,100 

รวมทั้งสิ้น 550,638,200 270,000,000 820,638,200 

 

แนวคิดการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ในการคํานวณตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกําหนดหนวยปฏิบัติ

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และกําหนดหนวยปฏิบัติเปนหนวยปฏิบัติหลัก หนวยปฏิบัติรอง หนวยปฏิบัติ

สนับสนุน และจัดทําขอมูลคาใชจายของมหาวิทยาลัยโดยใชขอมูลจากระบบ MIS PSRU นํามากระจายเขา

หนวยปฏิบัติผานรายกิจกรรม ของหนวยปฏิบัติสนับสนุน หนวยปฏิบัติรอง และหนวยปฏิบัติหลักแลวจึง  

ปนสวนเขาสูกิจกรรมและหนวยปฏิบัติตอไป 

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. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยสามารถ     

แบงออกเปนข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 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. 2561         

จากฐานขอมูลรายจายจริง 

 2. ตารางแสดงขอมูลรายจายจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามกลุมหนวยปฏิบัติ 
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4. การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําปกับรายจายจริง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ       

การใชจายงบประมาณ 

 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 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิทยาลัยการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบฟอรมบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูล และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบันทึกและคํานวณขอมูล

ตนทุน 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยจากการศึกษาตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

              ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หนวยปฏิบัติ คาใชจายพ้ืนฐาน คาท่ีดินสิ่งกอสราง 
ตนทุนหนวย

ปฏิบัติ 
รอยละ 

คณะครุศาสตร 13,896,096.79 1,680,400.00 12,215,696.79 4.94 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 13,479,230.67 1,213,863.00 12,265,367.67 4.96 

คณะวิทยาการจัดการ 11,974,222.89 1,237,000.00 10,737,222.89 4.34 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 28,625,122.18 11,310,944.81 17,314,177.37 7.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 13,582,231.18 2,531,000.00 11,051,231.18 4.47 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13,085,621.46 2,511,000.00 10,574,621.46 4.27 

วิทยาลัยพยาบาล 740,431.00 - 740,431.00 0.30 

บัณฑิตวิทยาลัย 5,127,485.31 - 5,127,485.31 2.07 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 3,403,497.09 219,100.00 3,184,497.09 1.29 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,741,143.92 - 8,741,143.92 3.53 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 6,556,828.41 - 6,556,828.41 2.65 

สํานักงานอธิการบดี 275,927,535.76 127,045,990.00 148,881,545.76 60.18 

รวมท้ังสิ้น 395,139,446.66 147,749,297.81 247,390,148.85 100.00 

 

หนวย : บาท 
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 ดังตารางท่ี 1 พบวา ตนทุนตอหนวยปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เทากับ 247,390,148.85 บาท จําแนกตามหนวยปฏิบัติท่ีสูงท่ีสุด ไดแก สํานักงาน

อธิการบดี มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 148,881,545.76 บาท คิดเปนรอยละ 60.18 รองลงมา ไดแก          

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 17,314,177.37 บาท คิดเปน         

รอยละ 7.00 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 12,265,367.67 บาท 

คิดเปนรอยละ 4.96 คณะครุศาสตร มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 12,215,696.79 บาท คิดเปนรอยละ 

4.94 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 11,051,231.18 บาท คิดเปน

รอยละ 4.47 คณะวิทยาการจัดการ มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 10,737,222.89 บาท คิดเปนรอยละ 

4.34 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 10,574,621.46 บาท คิดเปนรอยละ 

4.27 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 8,741,143.93 คิดเปน

รอยละ 3.53 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 6,556,828.41 บาท คิดเปนรอยละ 

2.65 บัณฑิตวิทยาลัย มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 5,127,485.31 คิดเปนรอยละ 2.07 สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 3,184,497.09 บาท คิดเปนรอยละ 1.29 และวิทยาลัย

พยาบาล มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 740,431 บาท คิดเปนรอยละ 0.30 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบตั ิจําแนกตามคณะ/สํานัก 
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ตารางท่ี 2  แสดงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยปฏิบัติ  

              ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หนวยปฏิบัติ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับการจัดสรร 

ตนทุนหนวย

ปฏิบัต ิ

ประสิทธิภาพ 

รอยละ 

คณะครุศาสตร 21,807,700.00 12,215,696.79 56.02 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14,407,400.00 12,265,367.67 85.13 

คณะวิทยาการจัดการ 12,960,900.00 10,737,222.89 82.84 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33,785,200.00 17,314,177.37 51.25 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 15,886,600.00 11,051,231.18 69.56 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14,252,500.00 10,574,621.46 74.19 

วิทยาลัยการพยาบาล 20,000,000.00 740,431.00 3.70 

บัณฑิตวิทยาลัย 6,576,700.00 5,127,485.31 77.96 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 3,495,000.00 3,184,497.09 91.12 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9,070,000.00 8,741,143.92 96.37 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 16,772,100.00 6,556,828.41 39.09 

สํานักงานอธิการบด ี 651,624,100.00 148,881,545.76 22.85 

หนวยปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 820,638,200.00 247,390,148.85 30.15 

 

 ดังตารางท่ี 2 พบวา หนวยปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 820,638,200 บาท มีตนทุนหนวยปฏิบัติท้ังสิ้น 247,390,148.85 บาท 

แสดงถึงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ คิดเปนรอยละ 30.15 จําแนกตามหนวยปฏิบัติ ท่ี มี

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณสูงท่ีสุด ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปน 

รอยละ 96.37 รองลงมา ไดแก สํานักศิลปะและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 91.12 คณะมนุษยศาสตร   

และสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 85.13 คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 82.84 บัณฑิตวิทยาลัย    

คิดเปนรอยละ 77.96 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 74.19 คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

และอาหาร คิดเปนรอยละ 73.94 คณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ 56.02 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คิดเปนรอยละ 51.25 สถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเปนรอยละ 39.09 สํานักงานอธิการบดี คิดเปนรอยละ 

23.17 และวิทยาลัยการพยาบาล คิดเปนรอยละ 3.70 

 

 

หนวย : บาท 
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ภาพท่ี 2 แสดงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยปฏิบตัิ  

จําแนกตามคณะ/สํานัก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามหนวยปฏิบัติ  

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 21,807,700 บาท 

มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 21,066,453.81 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร คาใชจายจริง

เทากับ 3,940,002.58 บาท คิดเปนรอยละ 18.70 งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 5,360,311.63 บาท        

คิดเปนรอยละ 25.44 งบลงทุน คาใชจายจริงเทากับ 5,485,500 บาท คิดเปนรอยละ 26.04 งบอุดหนุน    

คาใชจายจริงเทากับ 2,980,334.44 บาท คิดเปนรอยละ 14.15 และงบรายจายอ่ืน คาใชจายจริงเทากับ 

3,300,305.16 บาท คิดเปนรอยละ 15.67  

 คณะครุศาสตร มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 12,215,696.79 บาท จําแนกเปนตนทุนคาใชจาย

ประจํา เทากับ 12,215,696.79 บาท จําแนกเปน งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 5,360,311.63 บาท      

คิดเปนรอยละ 38.58 งบลงทุน (คาครุภัณฑ) ตนทุนเทากับ 3,805,100 บาท คิดเปนรอยละ 27.38       

งบเงินอุดหนุน ตนทุนเทากับ 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.43 และงบรายจายอ่ืน ตนทุนเทากับ 

2,990,285.16 บาท คิดเปนรอยละ 21.52 และตนทุนคาใชจายไมประจํา ไดแก คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ตนทุนเทากับ 1,680,400 บาท คิดเปนรอยละ รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของคณะครุศาสตร จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 7,773,533.93 82.23 4,442,162.86 100.00 12,215,696.79 87.91 

  งบดําเนินงาน 1,370,848.77 14.50 3,989,462.86 89.81 5,360,311.63 38.58 

  งบลงทุน  3,412,400.00 36.10 392,700.00 8.84 3,805,100.00 27.38 

    - ครุภัณฑ 3,412,400.00  392,700.00  3,805,100.00 27.38 

  งบเงินอุดหนุน - - 60,000.00 1.35 60,000.00 0.43 

  งบรายจายอ่ืน 2,990,285.16 31.63 -  2,990,285.16 21.52 

คาใชจายไมประจํา 1,680,400 17.77 -  1,680,400 12.09 

  งบลงทุน 1,680,400 - -  1,680,400  

    - สิ่งกอสราง 1,680,400 - -  1,680,400  

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

 

9,453,933.93 
 

100.00 
 

4,442,162.86 
 

100.00 
 

13,896,096.79 
 

100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร (คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

                                             (13,896,096.79 บาท – 1,680,400 บาท) 

12,215,696.79 87.91 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร 

หนวย : บาท 
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การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 14,407,400 บาท มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 14,385,248.41 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา 

งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 8,891,434.67 บาท คิดเปนรอยละ 61.81 งบลงทุน คาใชจายจริง

เทากับ 3,924,853 บาท คิดเปนรอยละ 27.28 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 1,101,017.74 บาท     

คิดเปนรอยละ 7.65 และงบรายจายอ่ืน คาใชจายจริงเทากับ 467,943 บาท คิดเปนรอยละ 3.25 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 12,265,367.67 บาท 

จําแนกเปน งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 8,891,434.67 บาท คิดเปนรอยละ 65.96 งบลงทุน (คาครุภัณฑ) 

ตนทุนเทากับ 2,710,990 บาท คิดเปนรอยละ 20.11 งบเงินอุดหนุน ตนทุนเทากับ 195,000 บาท       

คิดเปนรอยละ 1.45 และงบรายจายอ่ืน ตนทุนเทากับ 467,943 บาท คิดเปนรอยละ 3.47 รายละเอียด  

ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 5,754,317.47 82.77 6,511,050.20 99.75 12,265,367.67 90.99 

  งบดําเนินงาน 3,024,874.47 53.51 5,866,560.20 89.88 8,891,434.67 65.96 

  งบลงทุน  2,261,500.00 32.53 449,490.00 6.89 2,710,990.00 20.11 

    - ครุภัณฑ 2,261,500.00 32.53 449,490.00 6.89 2,710,990.00 20.11 

  งบเงินอุดหนุน - - 195,000.00 2.99 195,000.00 1.45 

  งบรายจายอ่ืน 467,943.00 6.73 - - 467,943.00 3.47 

คาใชจายไมประจํา 1,197,763.00 17.23 16,100 0.25 1,213,863.00 9.01 

  งบลงทุน 1,197,763.00 17.23 16,100 0.25 1,213,863.00 9.01 

    - สิ่งกอสราง 1,197,763.00 17.23 16,100 0.25 1,213,863.00 9.01 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

6,952,080.47 100.00 6,527,150.20 100.00 13,479,230.67 9.01 

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(13,479,230.67  บาท – 1,213,863  บาท) 

12,265,367.67 90.99 

 

 

หนวย : บาท 
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ตารางท่ี 5  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของคณะวิทยาการจัดการ 

      จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 6,705,681.45 84.43 4,031,541.44 100.00 10,737,222.89 89.67 

  งบดําเนินงาน 2,871,691.45 36.16 4,031,541.44 100.00 6,903,232.89 57.65 

  งบลงทุน  2,922,080.00 36.79 - - 2,922,080.00 24.40 

    - ครุภัณฑ 2,922,080.00 36.79 - - 2,922,080.00 24.40 

  งบเงินอุดหนุน - - - - -  

  งบรายจายอ่ืน 911,910.00 6.73 - - 911,910.00 7.62 

คาใชจายไมประจํา 1,237,000 15.57 - - 1,237,000.00 10.33 

  งบลงทุน 1,197,763.00 15.57 - - 1,197,763.00 10.33 

    - สิ่งกอสราง 1,197,763.00 15.57 - - 1,197,763.00 10.33 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

7,942,681.45 100.00 4,031,541.44 100.00 11,974,222.89 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ (คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

                                             (11,974,222.89  บาท – 1,237,000  บาท) 

10,737,222.89 89.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงตนทนุหนวยปฏิบัติคณะวทิยาการจัดการ 

 

หนวย : บาท 
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การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ                

จํานวน 33,785,200 บาท มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 31,949,248.92 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา 

งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 9,349,512.27 บาท คิดเปนรอยละ 29.26 งบลงทุน คาใชจายจริง

เทากับ 17,519,366.81บาท คิดเปนรอยละ 54.83 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 1,541,239.90 บาท 

คิดเปนรอยละ 4.82 และงบรายจายอ่ืน คาใชจายจริงเทากับ 3,539,129.94บาท คิดเปนรอยละ 11.08 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 17,314,177.37 บาท     

จําแนกเปน งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 9,349,512.27 บาท คิดเปนรอยละ 54.00 งบลงทุน (คาครุภัณฑ) 

ตน ทุน เท ากับ  6,208 ,422.00  บาท คิดเปนรอยละ 35.86  และงบรายจ าย อ่ืน  ตน ทุน เท ากับ   

1,756,243.10 บาท คิดเปนรอยละ 10.14 รายละเอียดดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6  แสดงรายจายจรงิในแผนงานพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 13,002,504.95 53.48 4,311,672.42 100.00 17,314,177.37 60.49 

  งบดําเนินงาน 5,100,639.85 20.98 4,248,872.42 98.54 9,349,512.27 32.66 

  งบลงทุน  6,145,622.00 25.28 62,800.00 1.46 6,208,422 21.69 

    - ครุภัณฑ 6,145,622.00 25.28 62,800.00 1.46 6,208,422 21.69 

  งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

  งบรายจายอ่ืน 1,756,243.10 7.22   1,756,243.10 6.14 

คาใชจายไมประจํา 11,310,944.81 46.52   11,310,944.81 39.51 

  งบลงทุน 11,310,944.81 46.52   11,310,944.81 39.51 

    - สิ่งกอสราง 11,310,944.81 46.52 - - 11,310,944.81 39.51 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

24,313,449.76 100.00 4,311,672.42 100.00 28,625,122.18 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(28,625,122.18  บาท – 11,310,944.81  บาท) 

17,314,177.37 60.49 

 

 

 

 

หนวย : บาท 
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ภาพท่ี 6 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัตคิณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ                

จํานวน 15,886,600 บาท มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 15,416,777.11 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา 

งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 2,999,374.18 บาท คิดเปนรอยละ 19.45 งบลงทุน คาใชจายจริง

เทากับ 6,765,690 บาท คิดเปนรอยละ 43.89 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 1,834,545.93 บาท     

คิดเปนรอยละ 11.90 และงบรายจายอ่ืน คาใชจายจริงเทากับ 3,817,167 บาท คิดเปนรอยละ 24.76 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 11,051,231.18 บาท     

จําแนกเปน งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 2,999,374.18 บาท คิดเปนรอยละ 27.14 งบลงทุน (คาครุภัณฑ) 

ตนทุนเทากับ 4,234,690.00 บาท คิดเปนรอยละ 38.32 และงบรายจายอ่ืน ตนทุนเทากับ 3,817,167 

บาท คิดเปนรอยละ 34.54 รายละเอียดดังตารางท่ี 7 
 

 

ตารางท่ี 7  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

   จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 9,340,051.47 78.68 1,711,179.71 100.00 11,051,231.18 81.37 

  งบดําเนินงาน 1,347,194.47 11.35 1,652,179.71 96.55 2,999,374.18 22.08 

  งบลงทุน  4,175,690.00 35.18 59,000.00 3.45 4,234,690.00 31.19 

    - ครุภัณฑ 4,175,690.00 35.18 59,000.00 3.45 4,234,690.00 31.19 

  งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

  งบรายจายอ่ืน 3,817,167.00 32.15   3,817,167.00 28.10 

หนวย : บาท 
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หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายไมประจํา 2,531,000.00 21.32 - - 2,531,000.00 18.63 

  งบลงทุน 2,531,000.00 21.32 - - 2,531,000.00 18.63 

    - สิ่งกอสราง 2,531,000.00 21.32 - - 2,531,000.00 18.63 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

11,871,051.47 100.00 1,711,179.71 100.00 13,582,231.18 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

(คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(13,582,231.18  บาท – 2,531,000  บาท) 

11,051,231.18 81.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

 

 
 

 

 

หนวย : บาท 
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การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ                

จํานวน 14,252,500 บาท มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 13,967,723.37 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา 

งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 5,370,220.46 บาท คิดเปนรอยละ 38.45 งบลงทุน คาใชจายจริง

เทากับ 7,307,530 บาท คิดเปนรอยละ 52.32 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 606,951.91 บาท     คิด

เปนรอยละ 4.35 และงบรายจายอ่ืน คาใชจายจริงเทากับ 683,021 บาท คิดเปนรอยละ 4.89 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 10,574,621.46 บาท จําแนกเปน 

งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 5,370 ,220.46 บาท คิดเปนรอยละ 41.04 งบลงทุน (คาครุภัณฑ )        

ตนทุนเทากับ 4,796,530.00 บาท คิดเปนรอยละ 36.65 และงบรายจายอ่ืน ตนทุนเทากับ 407,871 บาท 

คิดเปนรอยละ 3.12 รายละเอียดดังตารางท่ี 8 
 

 

ตารางท่ี 8  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 8,333,477.64 76.85 2,241,143.82 100.00 10,574,621.46 80.81 

  งบดําเนินงาน 3,403,426.64 31.38 1,966,793.82 87.76 5,370,220.46 41.04 

  งบลงทุน  4,522,180.00 41.70 274,350.00 12.24 4,796,530.00 36.65 

    - ครุภัณฑ 4,522,180.00 41.70 274,350.00 12.24 4,796,530.00 36.65 

  งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

  งบรายจายอ่ืน 407,871.00 3.76 - - 407,871.00 3.12 

คาใชจายไมประจํา 2,511,000.00 23.15 - - 2,511,000.00 19.19 

  งบลงทุน 2,511,000.00 23.15 - - 2,511,000.00 19.19 

    - สิ่งกอสราง 2,511,000.00 23.15 - - 2,511,000.00 19.19 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

10,844,477.64 100.00 2,241,143.82 100.00 13,085,621.46 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(13,085,621.46  บาท – 2,511,000  บาท) 

10,574,621.46 80.81 

 

 

หนวย : บาท 
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ภาพท่ี 8 แสดงตนทนุหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติวิทยาลัยพยาบาล 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาล ไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 

20,000,000 บาท มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 1,129,787.78 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร 

คาใชจายจริงเทากับ 389,356.78 บาท คิดเปนรอยละ 34.46 และงบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 

740,431 บาท คิดเปนรอยละ 65.54  

 การวิทยาลัยพยาบาล  มีตน ทุนหน วยปฏิบั ติ รวม ท้ั งสิ้ น  740,431.00 บาท จํ าแนกเป น             

งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 740,431.00 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 รายละเอียดดังตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของวิทยาลัยการพยาบาล 

   จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา - - 740,431.00 100.00 740,431.00 100.00 

  งบดําเนินงาน - - 740,431.00 100.00 740,431.00 100.00 

  งบลงทุน  - - - - - - 

    - ครุภัณฑ - - - - - - 

  งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

  งบรายจายอ่ืน - - - - - - 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

- - 
740,431.00 100.00 740,431.00 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติวิทยาลัยการพยาบาล (คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(740,431.00  บาท – 0  บาท) 
740,431.00 100.00 

หนวย : บาท 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



31 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงตนทนุหนวยปฏิบัตวิิทยาลัยพยาบาล 

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6,576,700 บาท 

มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 5,654,385.31 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร คาใชจายจริง

เทากับ 526,900 บาท คิดเปนรอยละ 9.32 งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 5,082,462.31 บาท     

คิดเปนรอยละ 89.88 และงบลงทุน คาใชจายจริงเทากับ 45,023 บาท  

 บัณฑิตวิทยาลัย  มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 5,127,485.31 บาท จําแนกเปน งบดําเนินงาน 

ตนทุนเทากับ 5,082,462.31 บาท  คิดเปนรอยละ 99.12  และงบลงทุน (คาครุภัณฑ) ตนทุนเทากับ 

45,023.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.88 รายละเอียดดังตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 10  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของบัณฑิตวิทยาลัย  

   จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา - - 5,127,485.31 100.00 5,127,485.31 100.00 

  งบดําเนินงาน - - 5,082,462.31 99.12 5,082,462.31 99.12 

  งบลงทุน  - - 45,023.00 0.88 45,023.00 0.88 

    - ครุภัณฑ - - 45,023.00 0.88 45,023.00 0.88 

  งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

  งบรายจายอ่ืน - - - - - - 

รวมคาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน 10,844,477.64 100.00 2,241,143.82 100.00 13,085,621.46 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย (คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(5,127,485.31  บาท – 0  บาท) 
5,127,485.31 100.00 

หนวย : บาท 
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ภาพท่ี 10  แสดงตนทุนหนวยปฏิบตัิบัณฑิตวิทยาลัย 

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ป งบประมาณ  พ.ศ. 2561 สํ านั ก ศิลปะและวัฒนธรรม  ได รับการจัดสรรงบประมาณ                

จํานวน 3,495,000 บาท มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 3,403,497.09 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา    

งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 817,124.16 บาท คิดเปนรอยละ 24.01 งบลงทุน คาใชจายจริงเทากับ 

603,670 บาท คิดเปนรอยละ 17.74 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 248,175.03 บาท คิดเปนรอยละ 

7.29 และงบรายจายอ่ืน คาใชจายจริงเทากับ 1,734,527.90 บาท คิดเปนรอยละ 50.96 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 3,184,397.09 บาท จําแนกเปน    

งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 817,124.16 บาท คิดเปนรอยละ 25.66 งบลงทุน (คาครุภัณฑ) ตนทุนเทากับ 

384,570 บาท คิดเปนรอยละ 12.08 งบเงินอุดหนุน ตนทุนเทากับ 248,175.03 บาท คิดเปนรอยละ 7.79 

และงบรายจายอ่ืน ตนทุนเทากับ 1,734,527.90 บาท คิดเปนรอยละ 54.47 รายละเอียดดังตารางท่ี 11 
 

 

 

 

 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



33 

 

ตารางท่ี 11  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

     จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 1,974,527.90 100.00 1,209,869.19 84.67 3,184,397.09 93.56 

  งบดําเนินงาน - - 817,124.16 57.18 817,124.16 24.01 

  งบลงทุน  240,000.00 12.15 144,570.00 10.12 384,570 11.30 

    - ครุภัณฑ 240,000.00 12.15 144,570.00 10.12 384,570 11.30 

  งบเงินอุดหนุน - - 248,175.03 17.37 248,175.03 7.29 

  งบรายจายอ่ืน 1,734,527.90 87.85 - - 1,734,527.90 50.96 

คาใชจายไมประจํา - - 219,100.00 15.33 219,100.00 6.44 

  งบลงทุน - - 219,100.00 15.33 219,100.00 6.44 

    - สิ่งกอสราง - - - - - - 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

1,428,969.19 100.00 1,428,969.19 100.00 3,403,497.09 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

(คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(3,403,497.09  บาท – 219,100  บาท) 

3,184,397.09 93.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11  แสดงตนทุนหนวยปฏิบตัิสํานกัศิลปะและวฒันธรรม 

หนวย : บาท 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



34 

 

วิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ จํานวน 9,070,000 บาท มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 8,741,143.92 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย 

พบวา งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 4,300,208.42 บาท คิดเปนรอยละ 49.20 งบลงทุน คาใชจาย

จริงเทากับ 2,391,200 บาท คิดเปนรอยละ 27.36 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 49,775.40 บาท    

คิดเปนรอยละ 0.57 และงบรายจายอ่ืน คาใชจายจริงเทากับ 1,999,960.10 บาท คิดเปนรอยละ 22.88 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 8,741,143.92 บาท 

จําแนกเปน งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 4,300,208.42 บาท คิดเปนรอยละ 49.20 งบลงทุน (คาครุภัณฑ) 

ตนทุนเทากับ 2,391,200 บาท คิดเปนรอยละ 27.36 งบเงินอุดหนุน ตนทุนเทากับ 49,775.40 บาท     

คิดเปนรอยละ 0.57 และงบรายจายอ่ืน ตนทุนเทากับ 1,999,960.10 บาท คิดเปนรอยละ 22.88 

รายละเอียดดังตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 2,982,460.10 100.00 5,758,683.82 100.00 8,741,143.92 100.00 

  งบดําเนินงาน - - 4,300,208.42 74.67 4,300,208.42 49.20 

  งบลงทุน  982,500.00 32.94 1,408,700.00 24.46 2,391,200.00 27.36 

    - ครุภัณฑ 982,500.00 32.94 1,408,700.00 24.46 2,391,200.00 27.36 

  งบเงินอุดหนุน - - 49,775.40 0.86 49,775.40 0.57 

  งบรายจายอ่ืน 1,999,960.00 67.06 - - 1,999,960.00 22.88 

คาใชจายไมประจํา - - - - - - 

  งบลงทุน - - - - - - 

    - สิ่งกอสราง - - - - - - 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

2,982,460.10 100.00 5,758,683.82 100.00 8,741,143.92 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(8,741,143.92  บาท – 0  บาท) 

8,741,143.92 100.00 

 

หนวย : บาท 
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ภาพท่ี 12  แสดงตนทุนหนวยปฏิบตัิสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ท้ังสิ้น        

จํานวน 16,772,100 บาท มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 15,148,998.41 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา 

งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 42,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.28 งบลงทุน คาใชจายจริงเทากับ 

472,640 บาท คิดเปนรอยละ 3.12 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 12,330,348.86 บาท คิดเปนรอยละ 

81.39 และงบรายจายอ่ืน คาใชจายจริงเทากับ 2,304,009.55 บาท คิดเปนรอยละ 15.21 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 6,556,828.41 บาท จําแนกเปน        

งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 42,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.64 งบลงทุน (คาครุภัณฑ) ตนทุนเทากับ 

472,640 บาท คิดเปนรอยละ 7.21 งบเงินอุดหนุน ตนทุนเทากับ 3,738,178.86 บาท คิดเปนรอยละ 

57.01 และงบรายจายอ่ืน ตนทุนเทากับ 2,304,009.55 บาท คิดเปนรอยละ 35.14 รายละเอียดดัง  

ตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

     จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 2,519,109.55 100.00 4,037,718.86 100.00 6,556,828.41 100.00 

  งบดําเนินงาน - - 42,000.00 1.04 42,000.00 0.64 

  งบลงทุน  215,100.00 8.54 257,540.00 6.38 472,640.00 7.21 

    - ครุภัณฑ 215,100.00 8.54 257,540.00 6.38 472,640.00 7.21 

  งบเงินอุดหนุน - - 3,738,178.86 92.58 3,738,178.86 57.01 

  งบรายจายอ่ืน 2,304,009.55 91.46 - - 2,304,009.55 35.14 

คาใชจายไมประจํา - - - - - - 

  งบลงทุน - - - - - - 

    - สิ่งกอสราง - - - - - - 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

2,519,109.55 100.00 4,037,718.86 100.00 6,556,828.41 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(6,556,828.41  บาท – 0  บาท) 

6,556,828.41 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13  แสดงตนทุนหนวยปฏิบตัิสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หนวย : บาท 
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การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานอธิการบดี  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 

651,624,100 บาท มีคาใชจายจริงท้ังสิ้น 621,261,464.41 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา       

งบบุคลากร คาใชจายจริงเทากับ 336,746,046.55 บาท คิดเปนรอยละ 54.20 งบดําเนินงาน คาใชจาย

จริ ง เท า กับ  132 ,091 ,742 .21  บาท  คิด เป น รอยละ 21 .26  งบลงทุน  ค าใช จ ายจริ ง เท า กับ        

137,748,389 บาท คิดเปนรอยละ 22.17 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 7,728,932.94 บาท คิดเปน

รอยละ 1.24 และงบรายจายอ่ืน คาใชจายจริงเทากับ 6,946,353.71 บาท คิดเปนรอยละ 1.12 

 สํานักงานอธิการบดี  มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมท้ังสิ้น 148,881,545.76 บาท จําแนกเปน        

งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 123,503,860.11 บาท คิดเปนรอยละ 44.76 งบลงทุน (คาครุภัณฑ)    

ตนทุนเทากับ 10,702,399 บาท คิดเปนรอยละ 3.88 งบเงินอุดหนุน ตนทุนเทากับ 7,728,932.94 บาท 

คิดเปนรอยละ 2.80 และงบรายจายอ่ืน ตนทุนเทากับ 6,946,353.71 บาท คิดเปนรอยละ 2.52 

รายละเอียดดังตารางท่ี 14 

ตารางท่ี 14  แสดงรายจายจริงในแผนงานพ้ืนฐานของสํานักงานอธิการบดี 

     จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย เงินแผนดิน รอยละ เงินรายได รอยละ รวม รอยละ 

คาใชจายประจํา 29,467,909.46 18.96 119,413,636.30 99.08 148,881,545.76 53.96 

  งบดําเนินงาน 15,121,925.75 9.73 108,381,934.36 89.93 123,503,860.11 44.76 

  งบลงทุน  7,783,980.00 5.01 2,918,419.00 2.42 10,702,399.00 3.88 

    - ครุภัณฑ 7,783,980.00 5.01 2,918,419.00 2.42 10,702,399.00 3.88 

  งบเงินอุดหนุน - - 7,728,932.94 6.44 7,728,932.94 2.80 

  งบรายจายอ่ืน 6,562,003.71 4.22 384,350.00 0.32 6,946,353.71 2.52 

คาใชจายไมประจํา 125,939,300.00 81.04 1,106,690.00 0.92 127,045,990.00 46.04 

  งบลงทุน 125,939,300.00 81.04 1,106,690.00 0.92 127,045,990.00 46.04 

    - สิ่งกอสราง 125,939,300.00 81.04 1,106,690.00 0.92 127,045,990.00 46.04 

  งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

งบรายจายอ่ืน - - - - - - 

รวมคาใชจาย

แผนงานพ้ืนฐาน 

155,407,209.46 100.00 120,520,326.30 100.00 275,927,535.76 100.00 

ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี 

(คาใชจายแผนงานพ้ืนฐาน – คาใชจายไมประจํา) 

(275,927,535.76  บาท – 127,045,990  บาท) 

148,881,545.76 53.96 

หนวย : บาท 
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ภาพท่ี 14  แสดงตนทุนหนวยปฏิบตัิสํานกังานอธกิารบด ี
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บทที่ 5 

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

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง ตนทุนหนวยปฏิบัติ  (Operating Unit Cost : OUC) ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel 

วิเคราะหจากผลการเบิกจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากระบบ iMIS PSRU ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. การวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)  ของมหาวิทยาลัย-

ราชภัฏพิบูลสงคราม จากการวิเคราะหไดผลสรุป ดังนี้ 

  1.1 ตน ทุนตอหน วยปฏิบั ติ  (Operating Unit Cost : OUC) ประจํ าป งบประมาณ      

พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เทากับ 247,390,148.85 บาท 

  1.2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีรายจายจริง

ท้ังสิ้น 765,157,462.43 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร มีรายจายจริงท้ังสิ้น 

141,909,992.95 บาท คิดเปนรอยละ 18.55 งบดําเนินงาน มีรายจายจริงท้ังสิ้น 181,948,054.20 บาท 

คิดเปนรอยละ 23.78  งบลงทุน มีรายจายจริงท้ังสิ้น 186,422,941.81 บาท คิดเปนรอยละ 24.36       

งบเงินอุดหนุน มีรายจายจริงท้ังสิ้น   229,172,146.11 บาท คิดเปนรอยละ 29.95 และงบรายจายอ่ืน      

มีรายจายจริงท้ังสิ้น  25,704,327.36 บาท คิดเปนรอยละ 3.36 

  1.3 ตน ทุนตอหน วยปฏิบั ติ  (Operating Unit Cost : OUC) ประจํ าป งบประมาณ      

พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีรายจายจริงท้ังสิ้น 765,157,462.43 บาท จําแนกตาม

แผนงาน พบวา แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีรายจายจริงท้ังสิ้น 350,190,188.01 บาท  คิดเปนรอยละ 

45.77 แผนงานพ้ืนฐาน มีรายจายจริงท้ังสิ้น 395,139,446.66 บาท คิดเปนรอยละ 51.64 แผนงาน

ยุทธศาสตร มีรายจายจริงท้ังสิ้น 6,350,649.40 บาท คิดเปนรอยละ 0.83 และแผนงานบูรณาการ         

มีรายจายจริงท้ังสิ้น 13,477,178.36 บาท คิดเปนรอยละ 1.76 
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อภิปรายผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 จํานวนท้ังสิ้น 810,638,300 บาท และไดดําเนินการเบิกจายจริงท้ังสิ้น 765,157,462.43 บาท 

คิดเปนรอยละ 94.38  

 เม่ือพิจารณาตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา หนวยปฏิบัติ

สนับสนุน สํานักงานอธิการบดี มีตนทุนมากท่ีสุด เทากับ 148,881,545.76 บาท และสํานักศิลปะ        

และวัฒนธรรม มีตนทุนนอยท่ีสุด คือ 3,184,497 บาท  เนื่องจากสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยปฏิบัติ

สนับสนุนหลักท่ีจะตองใหบริการดานตางๆ แกหนวยปฏิบัติหลักอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย และหนวยปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนมากท่ีสุด เทากับ 17,314,177.37 บาท วิทยาลัยการพยาบาล        

มีตนทุนนอยท่ีสุด เทากับ 740,431 บาท เนื่องจากวิทยาลัยการพยาบาลเพ่ิงเปดหลักสูตรการเรียนการสอน 

เปนปแรก ยังไมมีนักศึกษาจึงทําใหตนทุนตอหนวยปฏิบัตินอยท่ีสุด 

 เม่ือพิจารณาตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หนวยปฏิบัติ ท่ี มี

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ พบวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตนทุนหนวย

ปฏิบัติเทากับ 8,741,143.92 บาท มีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ รอยละ 96.37 รองลงมา 3 

อันดับ ไดแก สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตนทุนหนวยปฏิบัติเทากับ 3,184,497.09 บาท มีประสิทธิภาพ

การบริหารงบประมาณ รอยละ 91.12 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตนทุนหนวยปฏิบัติเทากับ 

12,265,367.67 บาท มีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ รอยละ 85.13 และคณะวิทยาการจัดการ    

ตนทุนหนวยปฏิบัติเทากับ 10,737,222.89 บาท มีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ รอยละ 82.84 

 

ขอเสนอแนะ    

 จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะในการนําไปใชและขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยการคํานวณหาตนทุนตอหนวย

ปฏิบัติเปนหลัก ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใช

เปนขอมูลในการตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณรายจายในปงบประมาณถัดไป โดยการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงานจะสงผลใหลดคาใชจายในอนาคต 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรใชขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เปนตนแบบ นําไปคิดคาใชจายรายหัวการผลิตนักศึกษา หรือสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการ

หลักสูตรและวางแผนกลยุทธของหนวยปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
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