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ค าน า 
 

ในปัจจุบันการค านวณต้นทุนต่อหน่วย เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ ใช้ในการด าเนินการวางแผนของคณะ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ การเปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ การประเมินผลการด าเนินงานของคณะ
ตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา นอกจากนี้ ต้นทุนต่อหน่วยเป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารคณะที่สะท้อนถึงนโยบายภายในของคณะ ว่าให้ความส าคัญกับองค์ประกอบใดในการบริหารงาน ซึ่ง  
จะสามารถเห็นได้จากสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบของต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร รวมถึงยังเป็นตัว
สะท้อนไปถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรที่ฝ่ายบริหารต้องน าไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งในด้านการเพ่ิมต้นทุนส าหรับองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานหรือ
สูงกว่า และควบคุมหรือลดต้นทุนในองค์ประกอบที่ส าคัญน้อยกว่า เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม
กับทรัพยากรของคณะ 

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ด าเนินการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วย ตามแผนงานตามพันธกิจหลักของคณะ ได้แก่ งานการเรียนการสอน , การวิจัย,  
การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูล
งบประมาณของคณะ ข้อมูลการนักศึกษาลงทะเบียนจากส านักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูลทางด้าน
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตร ดังนั้น รายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วย  จึงเป็นรายงานที่สามารถ  
เป็นเครื่องมือในการด าเนินการวางแผนในด้านต่างๆ ของคณะได้ 
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รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
****************** 

 
1. ความเป็นมา 
 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัย มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจ และตามนโยบายการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ด้านการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน
และการพัสดุ ได้ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และให้หน่วยงานใช้ต้นทุน  
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชี
ต้นทุนในการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น โดยหน่วยงานจะต้องค านวณต้นทุนที่สามารถสะท้อน
ค่าใช้จ่ายจริงครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ โดยการค านวณนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ด าเนินการในการค านวณต้นทุน
ต่อหน่วย เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค้าและมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการค านวณต้นทุน 
2.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นความคุ้มค่า/คุ้มทุน ของการใช้ทรัพยากรในการผลิต

บัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งพิจารณาว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพียงใด  
2.2 เพ่ือเสนอรายงานให้ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจในการบริหารจัดการงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 
2.3 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.4 เพ่ือเป็นการวัดผลการด าเนินงาน และเพ่ิมความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

 

3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการค านวณต้นทุน 
3.1 สามารถตรวจสอบต้นทุนของแต่ละหลักสูตรที่ใช้ในงานที่รับผิดชอบ 
3.2 สามารถวัดผลการด าเนินงาน ของแต่ละหลักสูตรว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่เพียงใด 
3.3 สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.4 สามารถน าข้อมูลที่ได้วัดความคุ้มค่าของงานโดยพิจารณาจากต้นทุนที่ใช้ไปกับผลผลิตที่ได้รับ 
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4. การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.1 วิสัยทัศน์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม
และความรู้ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 

4.2 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและอาเซียน 
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 

4.3 วัตถุประสงค์ 
1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมสูงขึ้น  สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
2. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่น  
3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น และสังคม  
4. มีงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้ 
5. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
7. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อย่างน้อย  5  ด้าน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 



 
 

3 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัย หรือการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิน่ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุก  อย่างมีธรรมาภิบาล  เพื่อความเป็นผู้น าด้านอุดมศึกษา  ในการ  
พัฒนาท้องถิ่น  และสามารถแข่งขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเชื่อม่ันในการประกันคุณภาพของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และรายได้จากโครงการต่าง ๆ 
 

5. ความหมายและค าจ ากัดความ 
5.1 การบัญชีต้นทุน (Cost accounting) หมายถึง การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก การจ าแนก การ
ปันส่วน การสรุป และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้บริหาร 
5.2 ต้นทุน (Cost) หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะเป็นเงินสด 
สินทรัพย์อื่น หรือการก่อหนี้ผูกพัน ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ 
5.3 ต้นทุนทางตรง (Direct cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุเข้าคณะ หรือกลุ่มผู้ผลิต
ผลผลิตได้อย่างเจาะจงว่าใช้ไปเท่าไรในการผลิตผลผลิตใด 
5.4 ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หลายๆ สาขา ใช้ร่วมกันในการผลิต
ผลผลิต ไม่เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะของ Cost center ใดเพียงอย่างเดียว 
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5.5 การปันส่วนต้นทุน (Allocation) หมายถึง การแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายไปยังกิจกรรม กระบวนการ
ผลิต การด าเนินงาน หรือผลผลิตตามเกณฑ์ต่างๆ 
5.6 ต้นทุนรวม (Full cost) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตผลผลิตของ
หน่วยงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงแหล่งทุน และเป็นการค านวณจากตัวเลขค่าใช้จ่ายที่บันทึกบัญชีตาม
เกณฑ์คงค้าง 
5.7 ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐท าการผลิตและส่งมอบ
ให้กับบุคคลภายนอก ใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาผลผลิต และจัดสรรเงินลงทุน หลักในการ
พิจารณาแนวโน้มการด าเนินงานเพ่ือวัดผลการด าเนินงาน 
5.8 งานบริการสาธารณะ (Public service) หมายถึง ผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้น
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วถึง 
5.9 หน่วยต้นทุน (Cost center) หมายถึง หน่วยงานภายในส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือ
ต้นทุนในการผลิตผลผลิต 
5.10  หน่วยงานหลัก (Functional cost center) หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการ
สร้างผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน 
5.11  หน่วยงานสนับสนุน (Support cost center) หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการกับ
หน่วยงานหลัก หรือท างานสนับสนุน 
 

6. หลักเกณฑ์การค านวณต้นทุนผลผลิต 
หลักเกณฑ์การค านวณต้นทุนผลผลิตมีข้ันตอนในการค านวณต้นทุนผลผลิต มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุผลผลิตของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุกิจกรรมหลักท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต 
ขั้นตอนที่ 3 ระบุต้นทุนรวมของทุก Cost center 
 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุผลผลิตของหน่วยงาน 
 ผลผลิต ใช้จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ในการค านวณ

จากหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา หารด้วย จ านวน
หน่วยกิตเฉลี่ยต่อปีการศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญานั้นๆ การค านวณค่า FTES มีดังนี ้

1. ค่าหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) เท่ากับ ผลรวมของจ านวนหน่วยกิตแต่ละวิชา  จ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 

2. ค่านักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  
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𝐹𝑇𝐸𝑆 =  
𝑆𝐶𝐻

จ านวนหน่วนกิตเฉลี่ยต่อปีการศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญานั้นๆ
 

 
 การก าหนดผลผลิตของคณะ แบ่งได้ดังนี้ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร วท.บ.  
1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
2) สาขาวิชาสถิติประยุกต ์
3) สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4) สาขาวิชาเคมี 
5) สาขาวิชาชีววิทยา 
6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
7) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
10) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.  
11) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 การค านวณค่านักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจ าปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามหลักสูตร  
แสดงในตารางที่ 1 

2. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ 
4. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 ขั้นตอนที่ 2 ระบุกิจกรรมหลักท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิต 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตของหลักสูตร โดย
แบ่งได้ดังนี้ 
 

ผลผลิต กิจกรรมหลัก 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร วท.บ. 
       1.1    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
       1.2    สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสถิติประยุกต ์
       1.3    สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 
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ผลผลิต กิจกรรมหลัก 
       1.4    สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 
       1.5    สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา 
       1.6    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
       1.7    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนสาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
       1.8    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1.9    สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จัดการเรียนการสอนาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
       1.10  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. 
       1.11  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
2. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย 
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
4. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ระบุต้นทุนรวมของทุก Cost center 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการค านวณต้นทุนผลผลิตตามค่าใช้จริงที่เกิดขึ้น โดย

ใช้ข้อมูลงบประมาณจ่ายจริง ของงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ ประกอบด้วย 
- งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
- งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ 
- รายได้จากการจัดการศึกษาให้กับคณะอ่ืน 
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน 

  ค่าใช้จ่ายรวมที่น ามาค านวณเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการก่อให้เกิดผลผลิตของหลักสูตร โดยให้รวม
ทรัพยากรทีเ่กิดจากทุกแหล่งเงิน ดังแสดงในตารางที่ 2  
 

7. รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประจ าปีการศึกษา 2558 
7.1 การก าหนดผลผลิตคณะ จ าแนกตามหลักสูตร 

ตารางที่ 1 แสดงการค านวณค่านักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจ าปีการศึกษา 2558 จ าแนกตาม
หลักสูตร 
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หลักสูตร 
ค่าหน่วยกิตนักศึกษา 

(SCH) 
จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยต่อปี
การศึกษาของหลักสูตร 

ค่านักศึกษาเต็มเวลา 
(FTES) 

คณิตศาสตร์ 4193 36 116.47 
สถิติประยุกต์ 722 36 20.06 

ฟิสิกส์ 1,298 36 36.06 
เคมี 1,396 36 38.77 

ชีววิทยา 4,063 36 112.86 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1,789 36 49.69 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6,318 36 175.50 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,990 36 55.27 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3,097 36 86.03 
สาธารณสุขศาสตร์ 23,678 36 657.72 
คหกรรมศาสตร์ 14,190 36 57.98 

รวมทั้งคณะ 1,406.41 
 

7.2 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน 
ตารางท่ี 2 แสดงแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

ชื่อกิจกรรม 
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

เงินงบประมาณ
รายได้ (บาท) 

อ่ืนๆ 
(บาท) 

รวมรายได้ 
(บาท) 

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

247,037 149,074 - 396,111 

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ 

42,963 25,926 - 68,889 

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 372,000 130,000 - 502,000 
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 280,000 115,000 - 395,000 
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา
และเทคโนโลยีชีวภาพ 

287,000 142,000 - 429,000 

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

204,700 142,000 - 346,700 

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

31,666 94,166 - 125,832 



 
 

8 
 
 

ชื่อกิจกรรม 
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

เงินงบประมาณ
รายได้ (บาท) 

อ่ืนๆ 
(บาท) 

รวมรายได้ 
(บาท) 

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

31,666 94,166 - 125,832 

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

511,666 94,166 - 605,832 

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

215,600 573,700 - 789,300 

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

100,000 275,000 - 375,000 

การวิจัย - 930,000 - 930,000 
การบริการวิชาการ 240,000 - - 240,000 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 714,200 - 714,200 

 

7.3 รายงานต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
ตารางท่ี 3 แสดงต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หลักสูตร 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
ค่านักศึกษาเต็มเวลา 

(FTES) 
ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 

(บาท) 
คณิตศาสตร์ 396,111 116.47 3,400.97 
สถิติประยุกต์ 68,889 20.06 3,434.15 

ฟิสิกส์ 502,000 36.06 13,921.24 
เคมี 395,000 38.77 10,188.29 

ชีววิทยา 429,000 112.86 3,801.17 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 346,700 49.69 6,977.26 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 125,832 175.50 716.99 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 125,832 55.27 2,276.68 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 605,832 86.03 7,042.10 
สาธารณสุขศาสตร์ 789,300 657.72 1,200.05 
คหกรรมศาสตร์ 375,000 57.98 3,409 
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7.4 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกตามประเภทแหล่งของเงิน 
ตารางที่ 4 แสดงรายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2558 และ 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รายได้ 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 7,391,567 9,224,600 +24.80% 
เงินงบรายได ้ 8,088,000 12,035,960 +48.81% 
รายได้จากการวิจัย - - - 
รายได้จากการให้บริการวิชาการ 84,512 40,000 -52.67% 
รายรับอื่น - - - 
รวมรายได ้ 15,534,819 21,300,560 +37.11% 
 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง : 
1. รายได้งบประมาณแผ่นดินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก

งบประมาณแผ่นดินเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้งบรายได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนา

นักศึกษาและอาจารย์อย่างจริงจัง 
3. รายได้จากการให้บริการวิชาการลดลง เนื่องจากไม่มีโครงการบริการวิชาการประเภทอบรมเชิง

ปฏิบัติการที่สามารถหารายได้ได้ ยังคงมีแต่รายได้จากการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จาก มผช . เป็น
รายได้หลัก 
 

สรุปค่าใช้จ่ายในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น คือ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิน่ 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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จึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้น อีกทั้งการจ้างอาจารย์และค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากร เช่น การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึงค่าวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตาม
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี จึงท าให้ต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งในการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ด้วย 
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