ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รายงานวิจัยสถาบัน
เรื่อง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปราณี บําเพ็ญดี

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

รายงานวิจัยสถาบัน
เรื่อง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปราณี บําเพ็ญดี

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่องานวิจัย
ชื่อผูวิจัย

ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จิราภรณ คลอดเพ็ง

บทคัดยอ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

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

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ในการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึก ษา เพื่อ
พัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลักฐานยังไมเปน
ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ
สรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรม ดวยโปรแกรม
Photoshop มีขั้นตอนการใชงาน 10 ขั้นตอน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลัก ฐานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ
ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี
คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใชร ะบบไมซั บ ซอน มี
คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

(ก)

กิตติกรรมประกาศ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณา จากทานคณบดี ผูชวยศาสตราจารย.
ดร ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา
และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
นายอดิศักดิ์ แกวกองทรัพย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายสุก นกานต สัน ติสุวรรณ นายพิ สุท ธิ์ ธิแก ว และนายวิวัฒ น เจษฏาภรณ พิพั ฒ น นั ก วิชาการ
คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาชี้แนะการทําวิจัยในครั้งนี้ ลอดจนคณาจารย
เจาหนาที่ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทุกทานที่เสียสละเวลา ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย จนงานวิจัยผานพนไปไดดวยดี
ขอขอบคุณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิ บูล สงครามที่ใหทุนอุ ดหนุน วิจัยสถาบั น ผูวิจัยหวัง วา
งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน ตอผูที่นําไปใชในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และผูที่สนใจนํา
งานวิจัยไปเปนแนวทางในการแกปญหาในการบริหารจัดการเอกสารตอไป

(ข)

จิราภรณ คลอดเพ็ง
ผูวิจัย

สารบัญ
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พิบ
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าม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
บทคัดยอ
(ก)
กิตติกรรมประกาศ
(ข)
สารบัญ
(ค)
สารบัญตาราง
(จ)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

บทที่
1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาการวิจัย
คําถามในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
แหลงขอมูลที่ศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย หรือประชากรและกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา
วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีวิเคราะหขอมูล
การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล

(ค)

1
1
1
2
2
2
2
3
5
5
12
14
14
14
14
14
15
15
17
17

สารบัญ (ตอ)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
ประวัติผูวิจัย

หนา
28
28
30
30
31
35
36

(ง)

สารบัญตาราง
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
ตารางที่
1 จํานวนการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบคุณภาพของระบบ
ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสาร
24
2 คาเฉลี่ยการประเมินประสิท ธิภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
25
3 จํานวนการตอบแบบสอบถามความพึง พอใจผูใชระบบฐานขอมูล ในการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา
27
4 ความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ 27
การศึกษา

(จ)

ชื่องานวิจัย
ชื่อผูวิจัย

ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จิราภรณ คลอดเพ็ง
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ในการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาในการเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึก ษา เพื่อ
พัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
กลุมเปาหมาย เปน อาจารยและเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ปญหาดานการจัดการเอกสารหลักฐานยังไมเปน
ระบบ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลมีการสูญหายและมีความลาชาในการสืบคนหรือคนหาเอกสาร
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลจําลอง AppServ เปนเครื่องมือ
สรางโครงรางการดําเนินการและเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ออกแบบฟอรม ดวยโปรแกรม
Photoshop มีขั้นตอนการใชงาน 10 ขั้นตอน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารหลัก ฐานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.20 ระดับ
ความพึงพอใจ ดี เมื่อจําแนกตามประเด็นความพึงพอใจ ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับ ดี มี
คาเฉลี่ย 4.20 นอกจากประเด็น ระบบมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการใชร ะบบไมซั บ ซอน มี
คาเฉลี่ย 4.10 จะเห็นไดวา บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ สวนใหญ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มีความพึงพอใจกับการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ
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งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณา จากทานคณบดี ผูชวยศาสตราจารย.
ดร ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา
และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
นายอดิศักดิ์ แกวกองทรัพย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายสุก นกานต สัน ติสุวรรณ นายพิ สุท ธิ์ ธิแก ว และนายวิวัฒ น เจษฏาภรณ พิพั ฒ น นั ก วิชาการ
คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาชี้แนะการทําวิจัยในครั้งนี้ ลอดจนคณาจารย
เจาหนาที่ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทุกทานที่เสียสละเวลา ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย จนงานวิจัยผานพนไปไดดวยดี
ขอขอบคุณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิ บูล สงครามที่ใหทุนอุ ดหนุน วิจัยสถาบั น ผูวิจัยหวัง วา
งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน ตอผูที่นําไปใชในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และผูที่สนใจนํา
งานวิจัยไปเปนแนวทางในการแกปญหาในการบริหารจัดการเอกสารตอไป
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการงบประมาณในปจจุบันของประเทศไทยอยูบนหลักการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร โดยมุงเนนที่ผลผลิต ผลลัพธ ที่ สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของรัฐบาล การจัดทํ า
งบประมาณจะจัดทําลงสูกระบวนการนําสงผลผลิต (Output Delivery System) คือกิจกรรมหลักภายใต
ผลผลิต สําหรับการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนงบประมาณที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมหลักตางๆ
มุงเนน วิเคราะห งบประมาณไปที่ ภารกิจการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การ
จัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติเปนเครื่องมือใหมในการวิเคราะหงบประมาณเพื่อเสริมการวิเคราะหงบประมาณ
ลงภารกิจใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากขึ้น โดยมุงเนนไปที่หนวยปฏิบัติของสวนราชการทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ ควร
เปนเทาไหร เพื่อผลักดันใหการปฏิบัติงานตามกิจกรรมประสบความสําเร็จอยางมีความคุมคา
สํานักงบประมาณจึงใหจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) เพื่อใหทราบถึง
กรอบต น ทุ น ค า ใช จ ายที่ จํ าเป น ของหน ว ยปฏิ บั ติ (Operating Unit : OU) สํ าหรั บ ดํ า เนิ น ภารกิ จ ตาม
กฎหมายของหน ว ยงาน ทั้ ง ในด า นรายจ า ยประจํ า และรายจ า ยลงทุ น สถานภาพการได รั บ จั ด สรร
งบประมาณ และการใชจายงบประมาณ รวมถึงวงเงินประมาณการลวงหนาระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับ
แผนการดําเนินงานและแผนการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของหนวยปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูล
ในการวิเคราะหเชิงประสิทธิภาพและเชิงบริหารจัดการของสวนราชการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามเปาหมายตอไป (สํานักงบประมาณ, 2558 : 1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น มีพันธกิจหลัก ผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินแผนดินในการ
บริหารจัดการตามภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนจัดทําตนทุนตอหนวยปฏิบัติ (Operating Unit
Cost : OUC) เพื่อให ทราบถึงกรอบตน ทุน คาใชจายที่จําเป น ของหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU)
ตามแนวทางของสํานักงบประมาณ
คําถามที่ใชในการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจําแนกตาม
โครงสรางหนวยงาน
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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. ขอบเขตของคาใชจา ยตนทุน
ค าใช จ า ยต น ทุ น ของหน ว ยปฏิ บั ติ ที่ ใช ในการดํ าเนิ น งานในรอบป งบประมาณ 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 งบรายจายอื่น
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นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. ตนทุน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในหมวดรายจาย
งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
2. หนวยปฏิบัติ หมายถึง หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับคณะ
สํานัก สถาบัน และวิทยาลัย
3. ตน ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้น จริงตามแผนงานพื้ น ฐานที่ เป น รายจาย
ประจํา และหักรายจายไมประจํา ไดแก คาที่ดินและสิ่งกอสราง
4. แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานตามภารกิจพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแผนงาน
ตามยุ ท ธศาสตร จั ดสรรงบประมาณรายจาย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแก ผลผลิต ผูสํ าเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลผลิตผลงานการ
ใหบริการวิชาการ และผลงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายจริงที่เปนคาที่ดิน และคาสิ่งกอสรางที่เปนรายการ
กอสรางปเดียว และกอสรางผูกพัน
6. มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7. คณะ หมายถึง คณะตามโครงสรางแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ได แก คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุ ษยศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการพยาบาล
8. สํานัก หมายถึง หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ทําหนาที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
9. สถาบัน หมายถึง หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ทําหนาที่สนับสนุน
งานดานการวิจัยและการบริการวิชาการ ไดแก สถาบันวิจัย
10. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยการพยาบาล
11. ตนทุนหนวยปฏิบัติสวนกลาง หมายถึง รายจายจริงของหนวยปฏิบัติที่ไมสามารถกําหนด
เปนคาใชจายของหนวยปฏิบัติไดโดยตรง
12. งบประมาณเงิ น แผ น ดิ น หมายถึ ง งบประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามได รั บ
การจัดสรรจากรัฐบาล
13. งบประมาณเงินรายได หมายถึง งบประมาณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับจาก
คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

3

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เป น แนวทางในการพั ฒ นาระบบการบริห ารงบประมาณแบบมุงเนน ผลงาน (Result Base
Budgeting) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ไดโครงสรางตนทุนตอหนวยผลผลิต (Structure of Cost per Output) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เพื่อใชเปนตนแบบในการศึกษาวิเคราะหคาใชจายตอหัวนักศึกษา และวางระบบบัญชีตนทุน
รายกิจกรรม (Activity Base Costing) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เพื่อเปนตนแบบใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนําไปใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยจําแนกตามโครงสรางหนวยงาน ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนสวนสนับสนุนใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุน
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
3. ความเปนมาของการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ
4. การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุน
1. ความหมายของตนทุน
ตนทุนมีผูใหคํานิยามความหมายของคําวา ตนทุน ที่นาสนใจไวดังนี้
ตามศัพทบัญชีที่บัญญั ติโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยให
นิยามคําวา “ตนทุน” (Cost) หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ซึ่งอาจจายเปน
เงินสด สินทรัพยอื่น หุนทุนหรือการใหบริการหรือการกอหนี้ ทั้งนี้รวมถึงผลขาดทุนที่วัดคาเปนตัวเงินไดที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ
นันทวรรณ ศรีแดง (2541 : 6) ไดใหความหมายของตนทุน (Cost) หมายถึง คาใชจายหรือ
ทรัพยากรที่มีหนวยวัดเปนตัวเงินที่จายออกไป เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิต (Final Product or Output) หรือ
บริการในการดําเนินงานจัดบริการแกผูมารับบริการ
ประวิตร นิลสุวรรณากุล (2544 : 45) ได ให ค วามหมายของต น ทุ น ตามที่ ส มาคมนั กบั ญ ชี
และผูสอบบัญชีแหงประเทศไทย ไดบัญญัติวา ตนทุน หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือ
บริการ ซึ่งอาจจายเปนเงินสด สินทรัพยอื่น หุนทุนหรือการใหบริการ หรือการกอหนี้ทั้งนี้ รวมถึงผลขาดทุน
ที่วัดคาเปนตัวเงินได ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ
เบญจมาศ อภิ สิท ธิ์ภิ ญ โญ (2545 : 20) ไดใหความหมายของตน ทุน หมายถึง รายจายที่
เกิดขึ้น หรือคาดหมายวาจะเกิดขึ้น และทําใหธุรกิจไดรับผลประโยชน หรือผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย
หรือการบริการตนทุนที่เกิดขึ้นของธุรกิจ โดยสามารถแยกพิจารณาตามการใชประโยชนที่พึงจะไดรับใน
ชวงเวลาหนึ่ง
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แนวคิดเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
จากภาวะวิกฤติดานตางๆ ในประเทศไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองในปจจุบัน
ซึ่งรวมไปถึงกระแสการเปลี่ย นแปลงในอีกหลายๆ ดาน ทํ าใหป ระเทศไทยจําเป นต องปรับตัวให เขากับ
สภาวการณ ดังกลาว แนวคิดการนํ ารูป แบบการบริห ารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เรียกวา การบริห ารมุง
ผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) คือ การบริหารที่เนนผลสัมฤทธิ์ (Results) ที่เปนรูปธรรม แสดง
ความคุมค าในการทํ างาน แสดงผลงานต อสาธารณะและเพื่ อปรับ ปรุงกระบวนการทํางานให ดี ขึ้น เป น
แนวคิดที่รัฐบาลไดนํามาใชในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารแบบมุงเนนผลงาน ตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ ซึ่งเปนหนึ่งใน
แผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ครอบคลุม 5 ดาน คือ
1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ
2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ
3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม
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ระบบงบประมาณ แบบมุ ง เน น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร (Strategic Performance Based
Budgeting : SPBB) หมายถึ ง ระบบงบประมาณที่ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การกํ าหนดพั น ธกิ จ ขององค ก ร
เปาหมายและวัตถุประสงค กลยุทธ แผนงาน งาน/โครงการอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลอยาง
สม่ํ าเสมอ เพื่อวัดผลสําเร็จของงานเปน ระบบที่เชื่อมโยงการบริห ารจัดการทรัพยากร การเงินและพั สดุ
ที่สะท อนให เห็ นถึ งผลสําเร็จของงานหรือพัน ธกิจต างๆ ขององคกรหรือของรัฐภายใตระบบการบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดี
ลักษณะของงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
1. มุงเนนผลงานและผลผลิต
2. ความโปรงใสและการรายงาน
3. กระจายความรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบประมาณแกหนวยราชการ
4. กรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF)
5. ความครอบคลุมของงบประมาณ
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ในการจัด ทํ างบประมาณแบบมุ งเน น ผลงานนั้ น สํานักงบประมาณไดกําหนดมาตรการขึ้น เพื่ อ
ประกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการที่ ห น ว ยงานภาครั ฐ จะนํ า งบประมาณไปใช อ ย า งไม มี
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เพราะงบประมาณแบบมุงเนน ผลงานเป นระบบที่ตองการกระจาย
อํ านาจในการจั ด การงบประมาณไปสู ห น ว ยปฏิ บั ติ เพื่ อ ให ห น ว ยผู ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามคล อ งตั ว ในการ
ดําเนินงาน ซึ่งมาตรการที่กําหนดขึ้นนี้ เรียกวา “มาตรฐานการจัดทําทางการเงิน 7 ประการ” (7 Hurdles)
ไดแก
1. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning)
2. การคํานวณตนทุนผลผลิต (Output Costing)
3. การบริหารการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management)
4. การบริ ห ารทางการเงิ น และการควบคุ ม งบประมาณ (Financial Management/Fund
Control)
5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting)
6. การบริหารสินทรัพย (Asset Management)
7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
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โครงสรางระบบงบประมาณแบบมุง เนนผลงานตามยุทธศาสตร
ระบบงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร ได กํ า หนดโครงสร า งที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธระหวางผูรับผิดชอบการดําเนินงานไว 3 ระดับ คือ รัฐบาล กระทรวง และสวนราชการ โดยใช
เปาหมายและยุทธศาสตรเปนตัวนําไปสูความสําเร็จที่ตองการ กระบวนการทํางานจะมีความเชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน สวนราชการจะตองปฏิบัติงานภายใตกระทรวงซึ่งรับนโยบายจากรัฐบาลไป
ปฏิ บั ติ และมี จุดมุ งหมายสุ ดทายคือเป าหมายยุทธศาสตรช าติ โดยมีระบบการติดตามและประเมิน ผล
ความสําเร็จของแตละระดับจากตัวชี้วัดที่กําหนดไว

สําหรับหลักในการปรับปรุงระบบและวิธีการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรมี
หลักการสําคัญ แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับนโยบาย (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 มีการจัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจน (Clear strategic prioritization)
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2. ระดับการบริหาร (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 มีการเพิ่มบทบาทใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และใหมีความโปรงใส
ตรวจสอบได สอดรับกับการปฏิรูประบบราชการ ที่มีการจัดหมวดหมูตามกลุมภารกิจของงานในภาครัฐใหมี
ลักษณะที่เหมาะสม สามารถแสดงความรับผิดชอบตอผลงานไดชัดเจน
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ความเปนมาของการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ
การจัดการงบประมาณในปจจุบันของประเทศไทยอยูบนหลักการจัดการงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร โดยมุงเนนที่ผลผลิต ผลลัพธ ที่ สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของรัฐบาล การจัดทํ า
งบประมาณจะจัดทําลงสูกระบวนการนําสงผลผลิต (Output Delivery System) คือกิจกรรมหลักภายใต
ผลผลิต สําหรับการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนงบประมาณที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมหลักตางๆ
นั้น มุงเนนการวิเคราะหงบประมาณไปที่ภารกิจการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
การจั ด ทํ า ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เป น เครื่ อ งมื อ ใหม ในการวิ เคราะห งบประมาณเพื่ อ เสริ ม การวิ เคราะห
งบประมาณลงภารกิจใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากขึ้น โดยมุงเนนไปที่หนวยปฏิบัติของสวนราชการ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพือ่ ใหการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการบริหารจัดการของหนวยงาน
ตางๆ ควรเปนเทาไร เพื่อผลักดันใหการปฏิบัติงานตามกิจกรรมประสบความสําเร็จอยางมีความคุมคา
สํ า นั ก งบประมาณ จึ งได จั ด ทํ าต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ (Operating Unit Cost : OUC) โดยมิ ได มี
วัตถุประสงคเพื่อการปรับลดงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ แตมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง
กรอบต น ทุ น ค าใช จายที่ จําเป น ของหน วยปฏิ บัติ (Operating Unit : OU) สําหรับ ใช ดําเนิน ภารกิจ ตาม
กฎหมายของหน วยงาน ทั้ งในด านรายจ ายประจํ าและรายจ ายลงทุ น สถานภาพการได รับ การจัดสรร
งบประมาณ และการใชจายงบประมาณ รวมถึงวงเงินงบประมาณการลวงหนาระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับ
แผนการดําเนินงานและแผนการจัดหาครุภัณ ฑ ที่ ดินและสิ่งกอสรางของหนวยปฏิบั ติ ทั้งนี้ เพื่อใชเป น
ข อ มู ล ในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและเชิ ง บริ ห ารจั ด การของส ว นราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
สํานักงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามเปาหมายตอไป
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การจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงบประมาณ
1. กําหนดหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU)
1.1 กําหนดทุกหนวยงานยอยภายในสังกัดหนวยงานที่เปนการจัดตั้งและแบงสวนราชการ
ตามอํานาจหนาที่ พันธกิจ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ทั้งโครงสรางการแบงสวนราชการตามกฎหมายและ
การแบงสวนงานภายในของหนวยงานใหเปนหนวยปฏิบัติ (OU)
1.2 กําหนดหนวยปฏิบัติสวนกลาง (OU สวนกลาง) ของหนวยงาน
1.3 จั ด กลุ ม หน ว ยปฏิ บั ติ โดยวิ เ คราะห จ ากข อ มู ล ต า งๆ ของหน ว ยปฏิ บั ติ ที่ มี ลั ก ษณะ
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน ภารกิจ โครงสราง งบประมาณ อัตรากําลัง ครุภัณฑ เปนตน
2. การจัดเก็บขอมูล
2.1 จัด เก็ บ ค าใช จ ายจริงของหน วยงาน โดยจัดเก็บ รายจายจริงเงิน งบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2561 (รวม PO ของเงินงบประมาณป พ.ศ. 2561) ดังนี้
2.1.1 จัดเก็บคาใชจายในภาพรวมของหนวยงานและจําแนกตามหนวยปฏิบัติ
2.1.2 จัดเก็บคาใชจายตามโครงสรางแผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน
พื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร
2.1.3 จัด เก็บ คาใชจ ายตามแหลงเงิน โดยจําแกนเปน เงิน งบประมาณ และเงิน นอก
งบประมาณ
2.1.4 จั ด เก็ บ ค า ใช จ า ยตามหมวดงบรายจ า ย โดยจํ า แนกเป น งบบุ ค ลากร งบ
ดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจายอื่น
2.2 จัดเก็บขอมูลโครงสรางอัตรากําลัง รวมทั้งภารกิจของหนวยงานและหนวยปฏิบัติ
2.3 จั ด เก็ บ ข อ มู ล ด านทรั พ ยากรของหน ว ยงานจํ าแนกตามหน ว ยปฏิ บั ติ ดั งนี้ บุ ค ลากร
ครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
3. หลักเกณฑการวิเคราะหขอมูลในการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC)
หลักเกณฑที่ใชในการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC) ตามมาตรฐานยึดถือผลปฏิบัติงานใน
อดีต (The attainable good performance standard) เพื่อใชประกอบการจัดทํ างบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณตอไป
3.1 ใชขอมูลรายจายจริงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รวม PO
ของเงินงบประมาณ 2561 แตไมรวมเงินกันของปกอน) มาเปนฐานในการคํานวณ
3.2 การคํานวณตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC)
ตนทุนหนวยปฏิบัติ = คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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3.3 การจั ด กลุ มหน ว ยปฏิ บั ติ โดยวิ เคราะห จ ากข อมู ล ต างๆ ของหน ว ยปฏิ บั ติ (OU) ที่ มี
ลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน ภารกิจ โครงสราง อัตรากําลัง ครุภัณฑ เปนตน
3.4 การหาคาเฉลี่ยคาใชจายของกลุมหนวยปฏิบัติ (OUC กลุม) โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําปกับรายจายจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
จัดสรรและการใชจายงบประมาณ
4.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC)
4.2.1 หนวยปฏิบัตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพื้นฐานมาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปน
ตนทุนหนวยปฏิบัติ คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติ = คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาที่ดินและสิ่งกอสราง
4.2.2 กลุมหน วยปฏิบั ตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพื้น ฐานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย
และวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของกลุม คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติกลุม = คาใชจายแผนงานพื้นฐานของกลุม – คาที่ดินและ
สิ่งกอสรางของกลุม
4.2.3 รวมต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ทั้ ง หมดนํ า มากํ า หนดเป น ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ข อง
หนวยงาน คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติหนวยงาน = คาใชจายแผนงานพื้นฐานของหนวยงาน –
คาที่ดินและสิ่งกอสรางของหนวยงาน
5. การนําไปใช
5.1 กํ าหนดต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ เป น หลั ก เกณฑ ป ระกอบการจั ด ทํ างบประมาณรายจ าย
ประจําป
5.2 สามารถกํ าหนดกรอบงบประมาณรายจ า ยประจํ าป ต ามภารกิ จ พื้ น ฐานได ซึ่ งเป น
งบประมาณรายจายสวนใหญของประเทศ
5.3 สามารถทราบกรอบวงเงิน งบประมาณรายจ ายที่ เหลือ เพื่ อ นํ าไปจัด สรรได ต รงตาม
ยุทธศาสตรยิ่งขึ้น
5.4 สามารถนําตนทุนหนวยปฏิบัติไปประกอบการประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง (MTEF) และระยะยาว (LTEF)
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การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม พ.ศ. 2547 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 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 กองบริหารงานบุคคล
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 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จําแนกตามแผนงานงบประมาณ

299,915,800
236,128,800

เงินรายได
86,192,600
163,807,400

386,108,400
399,936,300

10,014,500
2,570,700

-

10,014,500
2,570,700

597,900

-

597,900

363,300
1,047,200

-

363,300
1,047,200

550,638,200
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้ น ฐานด า น การพั ฒ น าและ
เสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แผน งานบู รณ าการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเขมแข็ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนงานบู ร ณาการสร า งรายได จ ากการ
ทองเที่ยวและบริการ
แผนงานยุทธศาสตรเงินรายไดมหาวิทยาลัย
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

เงินแผนดิน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หนวยปฏิบัติ

หนวย : บาท
รวม
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10,000,000
10,000,000
270,000,000

10,000,000
10,000,000
820,638,300

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

299,915,800
153,122,800
69,475,300
11,130,700
2,400,000
1,047,200

เงินรายได
86,192,600
25,754,200

178,877,000

30,016,300
985,000
-

99,491,600
11,130700
3,385,000
1,047,200

597,900

-

597,900

363,300
256,200

-

363,300
256,200

6,276,400

-

6,276,400

3,481,900

3,698,000

7,179,900

2,570,700

-

2,570,700

มห
าวิท
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รายการบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เขมแข็ง
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร
โครงการวิจั ยและนวัต กรรมเพื่ อแก ป ญ หา
หรือ สรา งความเข ม แข็ ง ด านสั ง คม ชุ ม ชน
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตรของประเทศ
โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร า ง/สะสม
องคความรูที่มีศักยภาพ
โครงการสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการจั ด
การศึ ก ษ าตั้ งแต ระดั บ อ นุ บ าลจน จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิตสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนายุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

เงินแผนดิน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ผลผลิต/โครงการ

หนวย : บาท
รวม
386,108400

550,638,200
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103,353,900
10,000,000
10,000,000
270,000,000

103,353,900
10,000,000
10,000,000
820,638,300

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จําแนกตามหนวยปฏิบัติ
เงินรายได

12,775,200
4,363,200
4,240,700

9,082,500
3,123,700
5,958,800

21,857,700
7,486,900
10,199,500

4,171,300
28,247,500
7,034,100
8,395,600
12,340,500
11,614,400
452,186,800
436,129,000
566,300
300,000
65,000
3,961,000
800,000

5,867,700
7,818,100
5,365,300
3,546,100
2,882,500
20,000,000
6,576,700
199,437,300
141,302,900
21,938,400
7,897,900
4,544,800
2,061,000
9,780,000
2,279,800

4,171,300
34,115,200
14,852,200
13,760,900
15,886,600
14,506,900
20,000,000
6,576,700
651,624,100
577,431,900
22,504,700
7,897,900
4,844,800
2,126,000
13,741,000
3,079,800

4,860,000

1,843,500

6,703,500

300,000
1,000,000

1,150,000
4,467,000

1,450,000
5,467,000

3,869,500
336,000

1,782,000
390,000

5,651,500
726,000

มห
าวิท
ยาล
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1. คณะครุศาสตร
- คณะครุศาสตร
- โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม
- ศูนยการศึกษาพิเศษ
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. วิทยาลัยการพยาบาล
8. บัณฑิตวิทยาลัย
9. สํานักงานอธิการบดี
- สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองบริการการศึกษา
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- โครงการจั ด ตั้ ง กองมาตรฐานวิ ช าการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
- โค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
- โครงการจัดตั้งกองคลัง
- โครงการจัด ตั้ งกองส งเสริมและพั ฒ นา
ความเปนเลิศดานกีฬา
- โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
- โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

เงินแผนดิน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หนวยปฏิบัติ

หนวย : บาท
รวม
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เงินแผนดิน
2,190,000
3,120,000

เงินรายได
1,463,000
6,000,000

รวม
3,653,000
9,120,000

12,734,100
550,638,200

4,038,000
270,000,000

16,772,100
820,638,200

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หนวยปฏิบัติ
10. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

แนวคิดการจัดทําตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการคํานวณตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกําหนดหนวยปฏิบัติ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และกําหนดหนวยปฏิบัติเปนหนวยปฏิบัติหลัก หนวยปฏิบัติรอง หนวยปฏิบัติ
สนับสนุน และจัดทําขอมูลคาใชจายของมหาวิทยาลัยโดยใชขอมูลจากระบบ MIS PSRU นํามากระจายเขา
หนวยปฏิบัติผานรายกิจกรรม ของหนวยปฏิบัติสนับสนุน หนวยปฏิบัติรอง และหนวยปฏิบัติหลักแลวจึง
ปนสวนเขาสูกิจกรรมและหนวยปฏิบัติตอไป

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ขั้นตอนการคํานวณตนทุนปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดหนวยปฏิบัติ (Operating Unit : OU)
1. กํ า หนดหน ว ยงานที่ เ ป น ตามแบ ง ส ว นราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิบูลสงคราม เปนหนวยงานปฏิบัติ (OU)
2. กําหนดหนวยปฏิบัติสวนกลาง (OU สวนกลาง)
ขั้นตอนที่ 2 กระจายคาใชจายเงินงบประมาณ และเงินรายไดทุกหมวดรายจาย จากรายกิจกรรม
ไปสูหนวยปฏิบัติหลัก
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บทที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีดําเนินการวิจัย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิ จั ย ครั้งนี้ เป น การศึ กษาต น ทุ น ต อหน ว ยปฏิ บั ติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม โดยมีวิธีการดํ าเนิ น การวิจัย สามารถ
แบงออกเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรและกลุ มตัวอยาง ไดแก หนวยปฏิบั ติ (OUC) ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพิ บูลสงคราม
จํานวน 12 หนวยงาน ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
วิทยาลัย การพยาบาล บั ณ ฑิ ตวิทยาลั ย สํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช ในการเก็บ รวบรวมขอมูล เพื่อการวิเคราะหตน ทุน หนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิ บูล สงคราม ผูวิจัยได ใชแบบบั นทึ กการเก็บ รวบรวมขอมู ล และใชโปรแกรม Microsoft Excel
ในการบันทึกและคํานวณขอมูลตนทุน แบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. แบบบันทึกขอมูลรายจายจริงงบประมาณเงินแผนดิน ภาพรวมของหนวยปฏิบัติ
2. แบบบันทึกขอมูลสรุปรายจายจริงงบประมาณเงินรายได ภาพรวมของหนวยปฏิบัติ
3. แบบบันทึก
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ตารางแสดงการจั ด ทํ า ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ (OUC) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
จากฐานขอมูลรายจายจริง
2. ตารางแสดงขอมูลรายจายจริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามกลุมหนวยปฏิบัติ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

4. การวิเคราะหขอมูล
1. การวิ เ คราะห ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป กั บ รายจ า ยจริ ง เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การใชจายงบประมาณ
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดตนทุนหนวยปฏิบัติ (OUC)
- หน ว ยปฏิ บั ตินํ าข อมู ลค าใชจายตามภารกิจพื้ น ฐานมาวิเคราะหเพื่ อกําหนดเป น ต น ทุ น
หนวยปฏิบัติ คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติ = คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- กลุมหนวยปฏิบัตินําขอมูลคาใชจายตามภารกิจพื้นฐานมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและวิเคราะห
เพื่อกําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของกลุม คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติกลุม = คาใชจายแผนงานพื้นฐานของกลุม – คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ของกลุม
- รวมตนทุนหนวยปฏิบัติทั้งหมดนํามากําหนดเปนตนทุนหนวยปฏิบัติของหนวยงาน คือ
ตนทุนหนวยปฏิบัติหนวยงาน = คาใชจายแผนงานพื้นฐานของหนวยงาน – คาที่ดินและ
สิ่งกอสรางของหนวยงาน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการบรรยายลักษณะขอมูลของกลุมตัวอยาง
และขอมูลตนทุน โดยใชคารอยละ
2. ใชคารอยละในการคิดตนทุนตอหนวยปฏิบัติ
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บทที่ 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการวิเคราะหขอมูล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาต น ทุ น ต อ หน ว ยปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการ
จั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาลัยการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ สํ านั กงานอธิการบดี และสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป น
แบบฟอรมบั นทึ กการเก็บ รวบรวมขอมูล และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบันทึ กและคํานวณขอมู ล
ตนทุน

ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย จากการศึ ก ษาต น ทุ น ต อ หน ว ยปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 1 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยปฏิบัติ

คาใชจายพื้นฐาน

คาที่ดินสิ่งกอสราง

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี

13,896,096.79
13,479,230.67
11,974,222.89
28,625,122.18
13,582,231.18
13,085,621.46
740,431.00
5,127,485.31
3,403,497.09
8,741,143.92
6,556,828.41
275,927,535.76

1,680,400.00
1,213,863.00
1,237,000.00
11,310,944.81
2,531,000.00
2,511,000.00
219,100.00
127,045,990.00

หนวย : บาท
ตนทุนหนวย
รอยละ
ปฏิบัติ
12,215,696.79 4.94
12,265,367.67 4.96
10,737,222.89 4.34
17,314,177.37 7.00
11,051,231.18 4.47
10,574,621.46 4.27
740,431.00 0.30
5,127,485.31 2.07
3,184,497.09 1.29
8,741,143.92 3.53
6,556,828.41 2.65
148,881,545.76 60.18

รวมทั้งสิ้น

395,139,446.66

147,749,297.81

247,390,148.85 100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ดั ง ตารางที่ 1 พบว า ต น ทุ น ต อ หน ว ยปฏิ บั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เทากับ 247,390,148.85 บาท จําแนกตามหนวยปฏิบัติที่สูงที่สุด ไดแก สํานักงาน
อธิการบดี มีตนทุนตอหนวยปฏิบัติ เทากับ 148,881,545.76 บาท คิดเปนรอยละ 60.18 รองลงมา ไดแก
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ต น ทุ น ต อ หน ว ยปฏิ บั ติ เท า กั บ 17,314,177.37 บาท คิ ด เป น
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

ภาพที่ 1 แสดงตนทุนตอหนวยปฏิบตั ิ จําแนกตามคณะ/สํานัก
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ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยปฏิบัติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวย : บาท

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี

งบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
21,807,700.00
14,407,400.00
12,960,900.00
33,785,200.00
15,886,600.00
14,252,500.00
20,000,000.00
6,576,700.00
3,495,000.00
9,070,000.00
16,772,100.00
651,624,100.00

ตนทุนหนวย
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติ
รอยละ
12,215,696.79
56.02
12,265,367.67
85.13
10,737,222.89
82.84
17,314,177.37
51.25
11,051,231.18
69.56
10,574,621.46
74.19
740,431.00
3.70
5,127,485.31
77.96
3,184,497.09
91.12
8,741,143.92
96.37
6,556,828.41
39.09
148,881,545.76
22.85

820,638,200.00

247,390,148.85

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หนวยปฏิบัติ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หนวยปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

30.15

ดังตารางที่ 2 พบวา หนวยปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 820,638,200 บาท มีตนทุนหนวยปฏิบัติทั้งสิ้น 247,390,148.85 บาท
แสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณ คิ ด เป น ร อ ยละ 30.15 จํ า แนกตามหน ว ยปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณสูงที่สุด ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปน
รอยละ 96.37 รองลงมา ได แก สํ านั กศิล ปะและวัฒ นธรรม คิด เป น รอยละ 91.12 คณะมนุ ษยศาสตร
และสังคมศาสตร คิดเป นรอยละ 85.13 คณะวิทยาการจัดการ คิดเปน รอยละ 82.84 บั ณฑิตวิทยาลั ย
คิด เปน รอยละ 77.96 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป น รอยละ 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

20

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยปฏิบตั ิ
จําแนกตามคณะ/สํานัก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยปฏิบัติ จําแนกตามหนวยปฏิบัติ

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 21,807,700 บาท
มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 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 และงบรายจายอื่น คาใชจายจริงเทากับ
3,300,305.16 บาท คิดเปนรอยละ 15.67
คณะครุศาสตร มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 12,215,696.79 บาท จําแนกเปนตนทุนคาใชจาย
ประจํ า เท ากั บ 12,215,696.79 บาท จํ าแนกเป น งบดํ าเนิ น งาน ต น ทุ น เท ากั บ 5,360,311.63 บาท
คิ ด เป น ร อยละ 38.58 งบลงทุ น (ค าครุ ภั ณ ฑ ) ต น ทุ น เท ากับ 3,805,100 บาท คิ ด เป น ร อยละ 27.38
งบเงิ น อุ ด หนุ น ต น ทุ น เท า กั บ 60,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 0.43 และงบรายจ ายอื่ น ต น ทุ น เท ากั บ
2,990,285.16 บาท คิดเปนรอยละ 21.52 และตนทุนคาใชจายไมประจํา ไดแก คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตนทุนเทากับ 1,680,400 บาท คิดเปนรอยละ รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของคณะครุศาสตร จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน
รอยละ
7,773,533.93 82.23
1,370,848.77 14.50
3,412,400.00 36.10
3,412,400.00
2,990,285.16 31.63
1,680,400 17.77
1,680,400
1,680,400
-

เงินรายได
รอยละ
4,442,162.86 100.00
3,989,462.86 89.81
392,700.00 8.84
392,700.00
60,000.00 1.35
-

9,453,933.93 100.00

4,442,162.86 100.00

13,896,096.79 100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
12,215,696.79 87.91
5,360,311.63 38.58
3,805,100.00 27.38
3,805,100.00 27.38
60,000.00 0.43
2,990,285.16 21.52
1,680,400 12.09
1,680,400
1,680,400

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร (คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(13,896,096.79 บาท – 1,680,400 บาท)

ภาพที่ 3 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติคณะครุศาสตร
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12,215,696.79 87.91

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับ การจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 14,407,400 บาท มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 14,385,248.41 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา
งบดําเนิน งาน คาใชจายจริงเทากับ 8,891,434.67 บาท คิดเปนรอยละ 61.81 งบลงทุน คาใชจายจริง
เท ากั บ 3,924,853 บาท คิ ด เปน รอยละ 27.28 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 1,101,017.74 บาท
คิดเปนรอยละ 7.65 และงบรายจายอื่น คาใชจายจริงเทากับ 467,943 บาท คิดเปนรอยละ 3.25
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติร วมทั้ งสิ้ น 12,265,367.67 บาท
จําแนกเปน งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 8,891,434.67 บาท คิดเปนรอยละ 65.96 งบลงทุน (คาครุภัณฑ)
ต น ทุ น เท ากั บ 2,710,990 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 20.11 งบเงิน อุ ด หนุ น ต น ทุ น เท ากั บ 195,000 บาท
คิดเปนรอยละ 1.45 และงบรายจายอื่น ตนทุนเทากับ 467,943 บาท คิดเปนรอยละ 3.47 รายละเอียด
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน
5,754,317.47
3,024,874.47
2,261,500.00
2,261,500.00
467,943.00
1,197,763.00
1,197,763.00
1,197,763.00
6,952,080.47

รอยละ
82.77
53.51
32.53
32.53
6.73
17.23
17.23
17.23

เงินรายได
6,511,050.20
5,866,560.20
449,490.00
449,490.00
195,000.00
16,100
16,100
16,100
6,527,150.20

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

100.00

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(13,479,230.67 บาท – 1,213,863 บาท)
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รอยละ
99.75

89.88
6.89
6.89
2.99
0.25
0.25
0.25

100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
12,265,367.67 90.99
8,891,434.67 65.96
2,710,990.00 20.11
2,710,990.00 20.11
195,000.00 1.45
467,943.00 3.47
1,213,863.00 9.01
1,213,863.00 9.01
1,213,863.00 9.01
13,479,230.67 9.01
12,265,367.67 90.99

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ǰ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

õćóìĊęǰ4 ĒÿéÜêšîìčîĀîŠü÷ðäĉïĆêĉÙèąöîčþ÷ýćÿêøŤĒúąÿĆÜÙöýćÿêøŤ

ÖćøüĉđÙøćąĀŤêšîìčîĀîŠü÷ðäĉïĆêĉÙèąüĉì÷ćÖćøÝĆéÖćøǰ
ðŘ Üï ð øąö ćè ǰó ý ǰ ǰÙ è ąüĉ ì ÷ ćÖ ćøÝĆ é Ö ćøǰĕéš øĆ ï Ö ćøÝĆ é ÿ øøÜï ð øąö ćè
ÝĞćîüîǰ3,,9ǰïćìǰöĊÙŠćĔßšÝŠć÷ÝøĉÜìĆĚÜÿĉĚîǰ13,, ïćìǰÝĞćĒîÖêćöĀöüéøć÷ÝŠć÷ǰóïüŠć
ÜïéĞćđîĉî ÜćîǰÙŠćĔßšÝŠć÷ÝøĉÜđìŠćÖĆïǰ6,903, ïćì ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ÜïúÜìčîǰÙŠćĔßšÝŠć÷ÝøĉÜ
đìŠćÖĆïǰ4,159,080 ïćìǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ÜïĂčéĀîčîǰÙŠćĔßšÝŠć÷ÝøĉÜđìŠćÖĆïǰ 058,511 ïćìǰÙĉéđðŨî
øšĂ÷úąǰ ĒúąÜïøć÷ÝŠć÷ĂČęîǰÙŠćĔßšÝŠć÷ÝøĉÜđìŠćÖĆïǰ911,910 ïćìǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ùèąüĉ ì ÷ćÖćøÝĆ é Öćø öĊ êš î ìč î ĀîŠ ü ÷ðäĉ ïĆ êĉ ø üöìĆĚ ÜÿĉĚ î ǰ0, 89 ïćìǰÝĞ ć ĒîÖđðŨ î
ÜïéĞ ć đîĉ î Üćîǰêš î ìč î đìŠ ć ÖĆ ï ǰ6,903,89 ïćìǰÙĉ é đðŨ î øš Ă ÷úąǰ ÜïúÜìč î ǰ ÙŠ ć Ùøč õĆ è æŤ ǰ
êšîìčîđìŠćÖĆïǰ ,08ǰïćìǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ĒúąÜïøć÷ÝŠć÷ĂČęîǰêšîìčîđìŠćÖĆïǰ911,910 ïćìǰ
ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ øć÷úąđĂĊ÷ééĆÜêćøćÜìĊęǰ

ǰ
ǰ



ตารางที่ 5 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการ
จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน
6,705,681.45
2,871,691.45
2,922,080.00
2,922,080.00
911,910.00
1,237,000
1,197,763.00
1,197,763.00
7,942,681.45

รอยละ
84.43
36.16
36.79
36.79
6.73
15.57
15.57
15.57

เงินรายได
4,031,541.44
4,031,541.44
4,031,541.44

รอยละ
100.00
100.00

-

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
10,737,222.89 89.67
6,903,232.89 57.65
2,922,080.00 24.40
2,922,080.00 24.40
911,910.00 7.62
1,237,000.00 10.33
1,197,763.00 10.33
1,197,763.00 10.33
11,974,222.89 100.00

100.00

100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ (คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(11,974,222.89 บาท – 1,237,000 บาท)

ภาพที่ 5 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ
25

10,737,222.89 89.67

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
จํานวน 33,785,200 บาท มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 31,949,248.92 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา
งบดําเนิน งาน 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 และงบรายจายอื่น คาใชจายจริงเทากับ 3,539,129.94บาท คิดเปนรอยละ 11.08
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ร วมทั้ ง สิ้ น 17,314,177.37 บาท
จําแนกเปน งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 9,349,512.27 บาท คิดเปนรอยละ 54.00 งบลงทุน (คาครุภัณฑ)
ต น ทุ น เท า กั บ 6,208,422.00 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 35.86 และงบรายจ า ยอื่ น ต น ทุ น เท า กั บ
1,756,243.10 บาท คิดเปนรอยละ 10.14 รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน
13,002,504.95
5,100,639.85
6,145,622.00
6,145,622.00
1,756,243.10
11,310,944.81
11,310,944.81
11,310,944.81
24,313,449.76

รอยละ
53.48
20.98
25.28
25.28
7.22
46.52
46.52
46.52

เงินรายได
รอยละ
4,311,672.42 100.00
4,248,872.42 98.54
62,800.00 1.46
62,800.00 1.46
-

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

4,311,672.42 100.00

100.00

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(28,625,122.18 บาท – 11,310,944.81 บาท)
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หนวย : บาท
รวม
รอยละ
17,314,177.37 60.49
9,349,512.27 32.66
6,208,422 21.69
6,208,422 21.69
1,756,243.10 6.14
11,310,944.81 39.51
11,310,944.81 39.51
11,310,944.81 39.51
28,625,122.18 100.00
17,314,177.37 60.49

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 6 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัตคิ ณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 15,886,600 บาท มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 15,416,777.11 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา
งบดําเนิน งาน คาใชจายจริงเทากับ 2,999,374.18 บาท คิดเปนรอยละ 19.45 งบลงทุน คาใชจายจริง
เท ากั บ 6,765,690 บาท คิ ด เปน รอยละ 43.89 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 1,834,545.93 บาท
คิดเปนรอยละ 11.90 และงบรายจายอื่น คาใชจายจริงเทากับ 3,817,167 บาท คิดเปนรอยละ 24.76
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี ตน ทุน หน วยปฏิบั ติรวมทั้ งสิ้น 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 และงบรายจายอื่น ตนทุนเทากับ 3,817,167
บาท คิดเปนรอยละ 34.54 รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จําแนกตามหมวดรายจาย
หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

เงินแผนดิน
รอยละ
9,340,051.47 78.68
1,347,194.47 11.35
4,175,690.00 35.18
4,175,690.00 35.18
3,817,167.00 32.15

เงินรายได
รอยละ
1,711,179.71 100.00
1,652,179.71 96.55
59,000.00 3.45
59,000.00 3.45
-
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หนวย : บาท
รวม
รอยละ
11,051,231.18 81.37
2,999,374.18 22.08
4,234,690.00 31.19
4,234,690.00 31.19
3,817,167.00 28.10

เงินแผนดิน
รอยละ
2,531,000.00 21.32
2,531,000.00 21.32
2,531,000.00 21.32
11,871,051.47 100.00

เงินรายได

รอยละ
1,711,179.71 100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หมวดรายจาย
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
2,531,000.00 18.63
2,531,000.00 18.63
2,531,000.00 18.63
13,582,231.18 100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
(คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(13,582,231.18 บาท – 2,531,000 บาท)

11,051,231.18 81.37

ภาพที่ 7 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
จํานวน 14,252,500 บาท มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 13,967,723.37 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา
งบดําเนิน งาน 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 และงบรายจายอื่น คาใชจายจริงเทากับ 683,021 บาท คิดเปนรอยละ 4.89
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 10,574,621.46 บาท จําแนกเปน
งบดํ า เนิ น งาน ต น ทุ น เท า กั บ 5,370,220.46 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 41.04 งบลงทุ น (ค า ครุ ภั ณ ฑ )
ตนทุนเทากับ 4,796,530.00 บาท คิดเปนรอยละ 36.65 และงบรายจายอื่น ตนทุนเทากับ 407,871 บาท
คิดเปนรอยละ 3.12 รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน
8,333,477.64
3,403,426.64
4,522,180.00
4,522,180.00
407,871.00
2,511,000.00
2,511,000.00
2,511,000.00
10,844,477.64

รอยละ
76.85
31.38
41.70
41.70
3.76
23.15
23.15
23.15

เงินรายได
2,241,143.82
1,966,793.82
274,350.00
274,350.00
2,241,143.82

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

100.00

ตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(13,085,621.46 บาท – 2,511,000 บาท)
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รอยละ

100.00
87.76

12.24
12.24
-

100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
10,574,621.46 80.81
5,370,220.46 41.04
4,796,530.00 36.65
4,796,530.00 36.65
407,871.00 3.12
2,511,000.00 19.19
2,511,000.00 19.19
2,511,000.00 19.19
13,085,621.46 100.00

10,574,621.46 80.81

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 8 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัติคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติวิทยาลัยพยาบาล
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 วิ ท ยาลั ย พยาบาล ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
20,000,000 บาท มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 1,129,787.78 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร
คาใชจายจริงเทากับ 389,356.78 บาท คิดเปนรอยละ 34.46 และงบดําเนินงาน คาใชจายจริงเท ากั บ
740,431 บาท คิดเปนรอยละ 65.54

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การวิ ท ยาลั ย พยาบาล มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ร วมทั้ ง สิ้ น 740,431.00 บาท จํ า แนกเป น
งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 740,431.00 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของวิทยาลัยการพยาบาล
จําแนกตามหมวดรายจาย
หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

เงินแผนดิน

-

รอยละ
-

เงินรายได
รอยละ
740,431.00 100.00
740,431.00 100.00
-

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
740,431.00 100.00
740,431.00 100.00
-

740,431.00 100.00

740,431.00 100.00

ตนทุนหนวยปฏิบัติวิทยาลัยการพยาบาล (คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(740,431.00 บาท – 0 บาท)
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740,431.00 100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 9 แสดงตนทุนหนวยปฏิบัตวิ ิทยาลัยพยาบาล

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6,576,700 บาท
มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 5,654,385.31 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา งบบุคลากร คาใชจายจริง
เท ากั บ 526,900 บาท คิด เป น รอยละ 9.32 งบดํ าเนิ น งาน คาใชจายจริงเทากับ 5,082,462.31 บาท
คิดเปนรอยละ 89.88 และงบลงทุน คาใชจายจริงเทากับ 45,023 บาท

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

บัณฑิตวิทยาลัย มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 5,127,485.31 บาท จําแนกเปน งบดําเนินงาน
ตน ทุ น เท ากั บ 5,082,462.31 บาท คิ ด เปน รอยละ 99.12 และงบลงทุน (คาครุภั ณ ฑ) ตน ทุน เทากับ
45,023.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.88 รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย
จําแนกตามหมวดรายจาย

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

เงินแผนดิน

รอยละ
-

10,844,477.64 100.00

หนวย : บาท
เงินรายได
รอยละ
รวม
รอยละ
5,127,485.31 100.00 5,127,485.31 100.00
5,082,462.31 99.12
5,082,462.31 99.12
45,023.00 0.88
45,023.00 0.88
45,023.00 0.88
45,023.00 0.88
2,241,143.82 100.00 13,085,621.46 100.00

รวมคาใชจายแผนงานพื้นฐาน
ตนทุนหนวยปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย (คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(5,127,485.31 บาท – 0 บาท)
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5,127,485.31 100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 10 แสดงตนทุนหนวยปฏิบตั ิบัณฑิตวิทยาลัย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
จํานวน 3,495,000 บาท มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 3,403,497.09 บาท จําแนกตามหมวดรายจ าย 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 และงบรายจายอื่น คาใชจายจริงเทากับ 1,734,527.90 บาท คิดเปนรอยละ 50.96
สํานั กศิล ปะและวัฒ นธรรม มี ตนทุน หนวยปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 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
และงบรายจายอื่น ตนทุนเทากับ 1,734,527.90 บาท คิดเปนรอยละ 54.47 รายละเอียดดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน
รอยละ
1,974,527.90 100.00
240,000.00 12.15
240,000.00 12.15
1,734,527.90 87.85
1,428,969.19 100.00

เงินรายได
1,209,869.19
817,124.16
144,570.00
144,570.00
248,175.03
219,100.00
219,100.00
1,428,969.19

รอยละ
84.67
57.18

10.12
10.12
17.37
15.33
15.33
-

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
3,184,397.09 93.56
817,124.16 24.01
384,570 11.30
384,570 11.30
248,175.03 7.29
1,734,527.90 50.96
219,100.00 6.44
219,100.00 6.44
3,403,497.09 100.00

3,184,397.09 93.56

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(3,403,497.09 บาท – 219,100 บาท)

100.00

ภาพที่ 11 แสดงตนทุนหนวยปฏิบตั ิสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
33

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

วิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ จํานวน 9,070,000 บาท มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 8,741,143.92 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย
พบวา งบดําเนินงาน คาใชจายจริงเทากับ 4,300,208.42 บาท คิดเปนรอยละ 49.20 งบลงทุน คาใชจาย
จริงเท ากั บ 2,391,200 บาท คิ ดเป นรอยละ 27.36 งบอุดหนุ น ค าใชจายจริงเทากับ 49,775.40 บาท
คิดเปนรอยละ 0.57 และงบรายจายอื่น คาใชจายจริงเทากับ 1,999,960.10 บาท คิดเปนรอยละ 22.88
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตนทุนหนวยปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 8,741,143.92 บาท
จําแนกเปน งบดําเนินงาน ตนทุนเทากับ 4,300,208.42 บาท คิดเปนรอยละ 49.20 งบลงทุน (คาครุภัณฑ)
ตน ทุ น เทากั บ 2,391,200 บาท คิ ดเป น รอยละ 27.36 งบเงิน อุ ดหนุน ต น ทุน เทากับ 49,775.40 บาท
คิ ด เป น ร อ ยละ 0.57 และงบรายจ า ยอื่ น ต น ทุ น เท ากั บ 1,999,960.10 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 22.88
รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน
รอยละ
2,982,460.10 100.00
982,500.00 32.94
982,500.00 32.94
1,999,960.00 67.06
2,982,460.10 100.00

เงินรายได
5,758,683.82
4,300,208.42
1,408,700.00
1,408,700.00
49,775.40
5,758,683.82

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(8,741,143.92 บาท – 0 บาท)
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รอยละ

100.00
74.67

24.46
24.46
0.86
100.00

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
8,741,143.92 100.00
4,300,208.42 49.20
2,391,200.00 27.36
2,391,200.00 27.36
49,775.40 0.57
1,999,960.00 22.88
8,741,143.92 100.00

8,741,143.92 100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 12 แสดงตนทุนหนวยปฏิบตั ิสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณทั้ ง สิ้ น
จํานวน 16,772,100 บาท มีคาใชจายจริงทั้งสิ้น 15,148,998.41 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบวา
งบดํ าเนิ น งาน คาใช จ ายจริงเท ากั บ 42,000 บาท คิด เป น รอยละ 0.28 งบลงทุ น ค าใช จายจริงเทากั บ
472,640 บาท คิดเปนรอยละ 3.12 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 12,330,348.86 บาท คิดเปนรอยละ
81.39 และงบรายจายอื่น คาใชจายจริงเทากับ 2,304,009.55 บาท คิดเปนรอยละ 15.21

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ร วมทั้ งสิ้ น 6,556,828.41 บาท จํ า แนกเป น
งบดําเนิน งาน ต น ทุ น เท ากับ 42,000 บาท คิด เปน รอยละ 0.64 งบลงทุน (คาครุภัณ ฑ) ตน ทุน เทากับ
472,640 บาท คิ ดเป นรอยละ 7.21 งบเงิน อุดหนุน ตน ทุน เท ากับ 3,738,178.86 บาท คิดเปน รอยละ
57.01 และงบรายจ ายอื่ น ต น ทุ น เท ากั บ 2,304,009.55 บาท คิ ด เป น รอ ยละ 35.14 รายละเอีย ดดั ง
ตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน
รอยละ
2,519,109.55 100.00
215,100.00 8.54
215,100.00 8.54
2,304,009.55 91.46
2,519,109.55 100.00

เงินรายได
4,037,718.86
42,000.00
257,540.00
257,540.00
3,738,178.86
4,037,718.86

รอยละ
100.00
1.04

6.38
6.38
92.58
-

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

หนวย : บาท
รวม
รอยละ
6,556,828.41 100.00
42,000.00 0.64
472,640.00 7.21
472,640.00 7.21
3,738,178.86 57.01
2,304,009.55 35.14
6,556,828.41 100.00

100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตนทุนหนวยปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา
(คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(6,556,828.41 บาท – 0 บาท)

ภาพที่ 13 แสดงตนทุนหนวยปฏิบตั ิสถาบันวิจัยและพัฒนา
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6,556,828.41 100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิเคราะหตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ จํ า นวน
651,624,100 บาท มี ค าใช จ ายจริ งทั้ งสิ้ น 621,261,464.41 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย พบว า
งบบุคลากร คาใชจายจริงเทากับ 336,746,046.55 บาท คิดเปนรอยละ 54.20 งบดําเนินงาน คาใชจาย
จริ ง เท า กั บ 132,091,742.21 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 21.26 งบลงทุ น ค า ใช จ า ยจริ ง เท า กั บ
137,748,389 บาท คิดเปนรอยละ 22.17 งบอุดหนุน คาใชจายจริงเทากับ 7,728,932.94 บาท คิดเปน
รอยละ 1.24 และงบรายจายอื่น คาใชจายจริงเทากับ 6,946,353.71 บาท คิดเปนรอยละ 1.12

สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ร วมทั้ ง สิ้ น 148,881,545.76 บาท จํ าแนกเป น
งบดํ าเนิ น งาน ต น ทุ น เท า กั บ 123,503,860.11 บาท คิ ด เป น รอ ยละ 44.76 งบลงทุ น (ค าครุ ภั ณ ฑ )
ตนทุนเทากับ 10,702,399 บาท คิดเปนรอยละ 3.88 งบเงินอุดหนุน ตนทุนเทากับ 7,728,932.94 บาท
คิ ด เป น ร อ ยละ 2.80 และงบรายจ า ยอื่ น ต น ทุ น เท า กั บ 6,946,353.71 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 2.52
รายละเอียดดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงรายจายจริงในแผนงานพื้นฐานของสํานักงานอธิการบดี
จําแนกตามหมวดรายจาย
เงินแผนดิน
29,467,909.46
15,121,925.75
7,783,980.00
7,783,980.00
6,562,003.71
125,939,300.00
125,939,300.00
125,939,300.00
155,407,209.46

รอยละ
เงินรายได
รอยละ
18.96 119,413,636.30 99.08
9.73
108,381,934.36 89.93
5.01
2,918,419.00 2.42
5.01
2,918,419.00 2.42
7,728,932.94 6.44
4.22
384,350.00 0.32
81.04
1,106,690.00 0.92
81.04
1,106,690.00 0.92
81.04
1,106,690.00 0.92
100.00 120,520,326.30 100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หมวดรายจาย
คาใชจายประจํา
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
คาใชจายไมประจํา
งบลงทุน
- สิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมคาใชจาย
แผนงานพื้นฐาน

ตนทุนหนวยปฏิบัติสํานักงานอธิการบดี
(คาใชจายแผนงานพื้นฐาน – คาใชจายไมประจํา)
(275,927,535.76 บาท – 127,045,990 บาท)
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หนวย : บาท
รวม
รอยละ
148,881,545.76 53.96
123,503,860.11 44.76
10,702,399.00 3.88
10,702,399.00 3.88
7,728,932.94 2.80
6,946,353.71 2.52
127,045,990.00 46.04
127,045,990.00 46.04
127,045,990.00 46.04
275,927,535.76 100.00

148,881,545.76 53.96

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภาพที่ 14 แสดงตนทุนหนวยปฏิบตั ิสํานักงานอธิการบดี
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บทที่ 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหตนทุนตอหนวยปฏิบัติของ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม วิ เคราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร Microsoft Excel

วิ เ คราะห จ ากผลการเบิ ก จ า ยจริ ง ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จากระบบ iMIS PSRU ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. การวิเคราะหตน ทุนตอหนวยปฏิบั ติ (Operating Unit Cost : OUC) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากการวิเคราะหไดผลสรุป ดังนี้

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1.1 ต น ทุ น ต อ หน ว ยปฏิ บั ติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เทากับ 247,390,148.85 บาท
1.2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีรายจายจริง
ทั้ ง สิ้ น 765,157,462.43 บาท จํ า แนกตามหมวดรายจ า ย พบว า งบบุ ค ลากร มี ร ายจ า ยจริ งทั้ งสิ้ น
141,909,992.95 บาท คิดเปนรอยละ 18.55 งบดําเนินงาน มีรายจายจริงทั้งสิ้น 181,948,054.20 บาท
คิ ด เป น ร อ ยละ 23.78 งบลงทุ น มี ร ายจ ายจริ งทั้ งสิ้ น 186,422,941.81 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 24.36
งบเงินอุดหนุน มีรายจายจริงทั้งสิ้น 229,172,146.11 บาท คิดเปนรอยละ 29.95 และงบรายจายอื่น
มีรายจายจริงทั้งสิ้น 25,704,327.36 บาท คิดเปนรอยละ 3.36
1.3 ต น ทุ น ต อ หน ว ยปฏิ บั ติ (Operating Unit Cost : OUC) ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีรายจายจริงทั้งสิ้น 765,157,462.43 บาท จําแนกตาม
แผนงาน พบวา แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีรายจายจริงทั้ งสิ้น 350,190,188.01 บาท คิด เปนรอยละ
45.77 แผนงานพื้ น ฐาน มี ร ายจ ายจริ งทั้ งสิ้ น 395,139,446.66 บาท คิ ด เป น รอยละ 51.64 แผนงาน
ยุ ท ธศาสตร มี ร ายจ า ยจริ งทั้ งสิ้ น 6,350,649.40 บาท คิ ด เป น รอ ยละ 0.83 และแผนงานบู ร ณาการ
มีรายจายจริงทั้งสิ้น 13,477,178.36 บาท คิดเปนรอยละ 1.76

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

อภิปรายผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบู ลสงคราม ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 810,638,300 บาท และไดดําเนินการเบิกจายจริงทั้งสิ้น 765,157,462.43 บาท
คิดเปนรอยละ 94.38
เมื่อพิจารณาตนทุนตอหนวยปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม พบวา หนวยปฏิบั ติ
สนั บ สนุ น สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ต น ทุ น มากที่ สุ ด เท ากั บ 148,881,545.76 บาท และสํ านั ก ศิ ล ปะ
และวัฒ นธรรม มีตนทุนนอยที่สุด คือ 3,184,497 บาท เนื่องจากสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยปฏิบัติ
สนับสนุนหลักที่จะตองใหบริการดานตางๆ แกหนวยปฏิบัติหลักอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และหนวยปฏิบัติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนมากที่สุด เทากับ 17,314,177.37 บาท วิทยาลัยการพยาบาล
มีตนทุนนอยที่สุด เทากับ 740,431 บาท เนื่องจากวิทยาลัยการพยาบาลเพิ่งเปดหลักสูตรการเรียนการสอน
เปนปแรก ยังไมมีนักศึกษาจึงทําใหตนทุนตอหนวยปฏิบัตินอยที่สุด
เมื่ อ พิ จ ารณาต น ทุ น หน ว ยปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม หน ว ยปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพการบริห ารงบประมาณ พบวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตนทุ นหน วย
ปฏิบั ติเทากับ 8,741,143.92 บาท มี ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 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 ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใช
เป น ข อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจการจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยในป ง บประมาณถั ด ไป โดยการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจะสงผลใหลดคาใชจายในอนาคต
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรใชขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปนตนแบบ นําไปคิดคาใชจายรายหัวการผลิตนักศึกษา หรือสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการ
หลักสูตรและวางแผนกลยุทธของหนวยปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
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ช
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
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