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ส่วนที่ 1  แผนเพ่ิมประสทิธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการด าเนินการโดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายท้ังทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายโดยรวมของหน่วยงานเพิ่มสูงขึ้น สรุปดังตาราง 1 

ตาราง 1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย  
ปีงบ 

ประมาณ 
ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ค่าใช้จ่ายของ

หน่วยงาน เงินเดือนและ
ค่าจ้าง 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้
สอย 

ค่าใช้จ่ายอื่น รวม ค่า 
สาธารณูปโภค 

ค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาด 

ค่ารักษา
ความ

ปลอดภัย 

ค่าใช้จ่ายอื่น รวม 

2556 236,652,071.99 158,804,742.64 394,567,069.36 137,406,624.19 927,430,508.18 65,975,778.10 4,178,500.00 2,645,040.00 61,423,451.93 134,222,770.03 1,061,653,278.21 

2557 350,526,366.65 189,624,773.65 768,389,716.46 26,162,132.39 1,334,702,989.15 77,047,045.08 8,782,281 3,400,460 4,139,328.57 93,369,114.65 1,428,072,103.80 

 
รายการ สรุป เพิ่ม/ลด(%) รายการ สรุป เพิ่ม/ลด(%) 

ค่าใช้จ่ายทางตรง 43.91%      ค่าใช้จ่ายทางอ้อม -30.44% 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนฯ 48.12%      ค่าสาธารณูปโภค 16.78% 

ค่าใช้จ่ายค่าจ้างชั่วคราว 71.71%      ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 110.18% 

ค่าตอบแทนใช้สอยฯ 94.74%      ค่ารักษาความปลอดภัย 28.56% 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -80.96%      ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ -93.26% 
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จากการเปรียบเทียบวิเคราะห์ต้นทุนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พบสาเหตุของการเพิ่ม-ลด ของต้นทุนดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 43.91 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รัฐบาลและมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายปรับค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าใช้จ่ายค่าจ้างชั่วคราว เพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะค่าตอบแทนใช้สอยฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ      
มีนโยบายในการสนับสนุนให้บุลากรสายวิชาการจัดท าต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการเดินทางเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย บวกกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนส่งผลต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ของนักศึกษา    

2. ค่าใช้จ่ายทางอ้อมในภาพรวมลดลงคิดเป็น ร้อยละ 93.26 จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางอ้อมพบว่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด และ
ค่ารักษาความปลอดภัยเพิ่มข้ึน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการขยายวิทยาเขต และมีการจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิม
สูงขึ้น แต่ค่าใช้สอยอื่นๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

   3. มหาวิทยาลัยก าหนดกิจกรรม/มาตรการในแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 2 
 

 ตาราง 2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบนั เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประหยัดทรัพยากร 
1.1 การประหยัด

พลังงานไฟฟ้า 
 

1. ลดก าลังไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าลง  อาทิ 

   - ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   - ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน หรือ ฉลากเบอร์ 5 

   - ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใชง้าน 

2. ลดชั่วโมงการท างาน อาทิ 

   - การปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เม่ือไม่ใช้งาน 

   - การบ ารุงรักษา-การท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

3. ระบบปรับอากาศ 

    ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 2557 
อยู่ท่ี 50,660,737.65บาท 
 

- ลดปริมาณการใช้
พ ลั ง ง า น ด้ า น
ไฟฟ้าได้ 5% ต่อ
ปี เ มื่ อ เที ยบค่ า
จ ริ ง กั บ ค่ า
มาต ร ฐานของ
ส านั กนโยบาย
และแผนพลังงาน 
ก ร ะ ท ร ว ง
พลังงาน 

ทุกหน่วยงาน กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบด ี
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   3.1 ก าจัดแหล่งความร้อน /ความชืน้ ภายในห้อง 

   3.2 ช่วยคอยล์เย็นกินความรอ้นให้ได้มาก ๆ 

        · หม่ันท าความสะอาด 

        - ท าความสะอาดแผน่กรองอากาศและคอยล์เย็นเดือนละ 1 ครั้ง 

        - ท าความสะอาดแผงระบายอากาศร้อนทุก 6 เดือน 

   3.3 ช่วยคอยล์ร้อนถ่ายความร้อนออกให้ได้เยอะ ๆ 

        · ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ให้ถูกต าแหน่ง 

        - ต าแหน่งของคอมเพรสเซอร์มีความส าคัญ ถ้าวางไม่ถูกจะท าให้

เครื่องท างานมากข้ึน และสิ้นเปลืองพลังงาน 

   3.4 ลดการร่ัวไหล 

        · พัดลมระบายอากาศ ใชเ้มื่อจ าเป็น ใช้บ่อย ๆ 

สิ้นเปลืองพลังงาน ทัง้ในส่วนของพัดลม และเครื่องปรับอากาศ 

        · ตรวจดูรอยรั่วต่างๆ ตามขอบประตู หน้าตา่ง 

   3.5 ลดใช้เครื่องปรับอากาศ เช่น ปดิเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 1 ตัน 

(12,000 บีทียู) เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง  

4. ระบบแสงสว่าง 

    4.1 ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ 

        · ในเวลาพักเที่ยง ถ้าปดิหลอดผอม (ฟลูออเรสเซนต์) 100 หลอด 

เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จะประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 42 บาท 

        · ถ้าลืมปิดหลอดไฟ 1 หลอด ก่อนกลับบา้น จะเสียค่าไฟถึง 2 

บาทต่อวนั 
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    4.2 ปิดไฟ-เปิดม่านหรือหน้าต่าง 

        · ปิดไฟ-เปิดม่านหรือหน้าต่าง เพื่อรับแสงธรรมชาติแทนการใช้

หลอดไฟ 

    4.3 ท าความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 

        · ท าความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง เพราะ 

ฝุ่น ละอองที่เกาะอยู่จะท าให้แสงสว่างน้อยลง 

    4.4 ติดตั้งแผนผังสวิตซ์ เปิด-ปิด ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟา้ ท าให้

ประหยัดพลังงาน 

        · ติดตั้งแผนผงัสวิตซ์ เปดิ-ปิด ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟา้ ท าให้

ประหยัดพลังงาน เนื่องจากจะท าให้เราสามารถเปิด-ปิดได้ถูกต้องไม่

ต้องลองผิดลองถูก 

        · เปลี่ยนจากหลอดไส้เปน็หลอดคอมแพค 

    4.5 ติดตั้งสวิตซ์กระตุก 

        · ติดตั้งสวิตซ์กระตุก เพื่อให้สามารถปิดไฟเฉพาะจุดได้ เมื่อมีบาง

คนไม่ไดน้ั่งท างาน ลงทนุประมาณ 200 บาท ต่อชุด พร้อมติดตัง้ 

        · เปลี่ยนจากหลอดผอม เป็นหลอดจิ๋ว 

5. คอมพิวเตอร์ 

    5.1 การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ควรเลือกซื้อรุ่นที่มี Energy Star 

    5.2 ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที 

 

6. เครื่องพิมพ์ 
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        · ใช้เคร่ืองพิมพ์แบบเครือข่าย (Network Printer) เพื่อลด

จ านวนของ Printer ให้น้อยลง 

        · ตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาด จะท าให้ไม่เปลืองกระดาษ และพลังงาน 

        · เลือกพิมพ์แบบประหยดัจะช่วยให้ประหยัดหมึกและ 

พลังงาน 

7. เครื่องถ่ายเอกสาร 

        · การเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 

        - เลือกที่มีระบบถ่ายได้ทัง้ 1 หน้าและ 2 หนา้ จะท าให้ประหยัด

กระดาษ 

       - เลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน Energy Star 

        · หลังใช้กดปุ่ม Standby Mode จะประหยัดพลงังาน 

ได้ถึง 95% เทียบกับขณะที่เปิดเครื่องรอท างาน 

        ·  ไม่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในห้องปรับอากาศ จะช่วยลดการ

ท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 

8. กระติกน้ าร้อน 

        ·  ดึงปลั๊กให้เร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมงต่อวัน 

9. ตู้เย็น 

    9.1 ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดไว้นานๆ และอย่าน าของร้อนเข้า

แช่ในตู้เย็น 

       9.2 เลือกซื้อตู้เย็นชนิดที่สามารถกดน้ าเยน็ได้จากภายนอกหรือ
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เลือกใช้คูลเลอร์หากความต้องการน้ าเย็นมีมาก 

    9.3  หมั่นท าความสะอาดแผงร้อนที่อยู่ด้านหลังของตู้เย็น 

    9.4  หมั่นตรวจตราขอบยางประตูอย่าให้มีการรั่วไหลเนื่องจากจะท า

ให้อากาศร้อนภาย นอกเข้าไปภายใน 

1 . 2  ก า ร ป ร ะ ห ยั ด
เชื้อเพลิง 

  
 

1. การลดใช้พลังงานน้ ามัน 
    1.1  ขับรถที่ 90 กม. / ชั่วโมง 
    1.2  ไม่ขับก็ดับเครื่อง / ปิดแอร์ 
    1.3  Carpool / ใช้รถสาธารณะ 
    1.4  ล้างไส้กรอง / เติมลมยางให้ได้มาตรฐาน 
    1.5  ไม่เบิ้ล / ไม่เร่ง 
    1.6  วางแผนก่อนเดินทาง 
    1.7  ไม่บรรทุกของเกินความจ าเป็น 
    1.8  ควรท าความสะอาดไส้กรอง ทุก 2,500 กม. และควรเปลี่ยนไส้
กรอง ทุก 20,000 กม. 
    1.9  เปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นทุก 5,000 กม. 
    1.10 ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง และน้ าในแบตเตอรี่ 
    1.11 ตรวจสอบระดับน้ าป้อนหม้อน้ า 
    1.12 ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา 
    1.13 ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่าง
หน่วยงาน 
     - หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร 
     - หากเป็นเอกสารส าคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน 
     - หนังสือเวียนที่ไมส่ าคัญก็ใช้วิธีส่งE-Mail หรือส่งไปรษณีย ์

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ค่าใ ช้จ่ายด้ านค่าน้ ามั น 
แ ล ะ ค่ า แ ก๊ ส  ณ  สิ้ น
ปีงบประมาณ 2557 อยู่ที่ 
939,459.08 บาท   

- ลดปริมาณการใช้
พ ลั ง ง า น ด้ า น
เ ช้ือเพลิ ง ได้  5% 
ต่อปี เมื่อเทียบค่า
จ ริ ง กั บ ค่ า
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
ส านักนโยบายและ
แ ผ น พ ลั ง ง า น 
กระทรวงพลังงาน 

ทุกหน่วยงาน กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบด ี
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กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจุบนั เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

1.3 การควบคุมการใช้
วัสดุส านักงาน  

 

1. การลดการใช้กระดาษ 
   - เน้นการพิมพ์ 2 หน้า หรือใช้กระดาษ Reuse ในการพิมพ์งาน 
   - น าระบบ E-Document มาใช้ในการบริหารงาน 
   - ใช้การ scan เอกสารเพื่อเก็บเอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ใช้ E-mail ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแทนการใช้กระดาษ 
   - ใช้คอมพิวเตอร์ ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดท า
เอกสารประกอบการประชุม 
 2. การลดการใช้หมึกพิมพ์ 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนพิมพ์ 
   - เลือกพิมพ์แบบโหมดประหยัดจะช่วยให้ประหยัดหมึกพิมพ์ 
   - จัดท าบัญชีลงทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ไว้ควบคุมการใช้งาน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุ
ส า นั ก ง า น อ ยู่ ที่ 
18,063,467.62 บาท   

- ประหยัด
ค่าใ ช้จ่ายค่ าวัสดุ
ส านั กงาน ได้ ไ ม่
น้อยกว่า 5% ต่อปี 
เมื่ อ เที ยบกั บปีที่
ผ่านมา 

ทุกหน่วยงาน กองคลัง  
ส านักงาน
อธิการบด ี

1.4 การบ ารุ งรั กษา
ครุ ภัณฑ์ และวั สดุ
คงทนถาวร 

 

1. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินตามความเหมาะสม 
2. บ ารุงรักษาเครื่องตามข้อแนะน าที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้ และหมั่นท าความ
สะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการใช้
งาน 
3. ส ารวจและจัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานเกิน 5 ปี 
 

ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  มหาวิ ทย าลั ย มี
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ
การใช้วัสดุครุภัณฑ์ อยู่ที่ 
1,763,322.91 บาท 

- ป ร ะ ห ยั ด
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น 
จั ด ซื้ อ แ ล ะ
ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
5% จากปีที่ผ่าน
มา 

ทุกหน่วยงาน กองคลัง  
ส านักงาน
อธิการบด ี
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 

2.1 การลดขั้นตอนการสอบคัดเลือกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Online 

ชื่อกิจกรรม/ 

กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 

(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

วิธีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/

ลดเวลา 

ยกเลิก

ขั้นตอน 

ยุบรวมกบั

กิจกรรมอ่ืน ก่อนการปรับปรุง 
เป้าหมายหลัง

การปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง เป้าหมายหลัง

การปรับปรุง 

การลดขั้นตอนการ

สอบคัดเลือกด้วย

ระบบคอมพิวเตอร ์

Online 

 

 

 

 

 

 



 







 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

เชิงคุณภาพ 

ด้านเวลา 

 

 

จ านวนเวลาในการ

สอบข้อเขียน และ

สอบสัมภาษณ์ 6 วัน 

เชิงคุณภาพ 

ด้านเวลา 

 

 

จ านวนเวลาใน

การสอบ

ข้อเขียน และ

สอบสัมภาษณ์ 

5 วัน 

ต้นทุนร่วม 

4,400,000 บาท 

 

ปริมาณจ านวน

ผู้สมัครสอบ 

28,000 คน 

ต้นทุนร่วม

4,400,000 บาท 

 

ปริมาณจ านวน

ผู้สมัครสอบ

30,000 คน 
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กิจกรรม มาตรการ 
การด าเนินงานใน

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสร้างผลผลิต 
3.1 การบริหารจดัการ

งบประมาณ 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหน่วยงานวางแผนและบริหาร
งบประมาณในระบบงาน ERP : Enterprise Resource 
Planning)  
2. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการด าเนินงานในระบบงาน ERP : 
Enterprise Resource Planning) 
3. จัดท าแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแนวปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณ 
4. ด าเนินการจัดประชุมเครือข่ายแผนและงบประมาณ เป็น
ประจ าทุกเดือนเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผนและงบประมาณ 

     ณ สิ้นปีงบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 
2557 มหาวิทยาลัยมีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินในภาพรวมได้ 
92.09 % และมีผลการ
เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น น อ ก
งบประมาณในภาพรวม
ได้ 79.40 %  

- ณ  สิ้ น ปี ง บ 
ประมาณเบิกจ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายในภาพรวม
ได้ 95 %  

ทุกหน่วยงาน กองนโยบาย
และแผน 

ส านักงาน
อธิการบด ี
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ตารางท่ี 3 แผนการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม/ วิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ปี 2557 ปี 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การประหยดัพลังงานไฟฟ้า/ เช้ือเพลิง             
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงคแ์ละประเมินผลการประหยดัพลังงาน             

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดแูลบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ 

            

1.3 การประกาศมาตรการการประหยัดพลังงาน             

1.4 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน             

1.5 บันทึกผลการใช้พลังงานผ่านระบบ ของส านักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

            

1.6 การประชุมเพื่อตดิตามผลการประหยดัพลังงาน             
1.7 การประเมินผลการประหยดัพลังงาน             

2. การควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน             
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงคแ์ละประเมินผลการใช้วัสดสุ านักงาน             
2.2 การประกาศมาตรการการใช้วสัดุส านักงาน             
2.3 การรณรงค์การใช้วัสดสุ านักงาน             
2.4 การประชุมเพื่อตดิตามผลการใช้วัสดุส านักงาน             
2.5 การประเมินผลการใช้วัสดสุ านักงาน             

3. การบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และวัสดุคงทนถาวร             
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงคแ์ละประเมินผลการใช้วัสดุครุภณัฑ์             
3.2 การประกาศมาตรการการใช้วสัดุครุภณัฑ ์             
3.3 การรณรงค์การใช้วัสดุครุภณัฑ์             
3.4 การประชุมเพื่อตดิตามผลการใช้วัสดุครุภณัฑ์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปี 2557 ปี 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.4.1 การประเมินผลการใช้วัสดุครุภัณฑ ์             

4.  การบริหารจดัการด้านงบประมาณ             

 4.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการวางแผนงบประมาณ ผ่านระบบงาน 
ERP:Enterprise Resource Planning) 

            

4.2 หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานใน
ระบบ  ERP:Enterprise Resource Planning)  

            

4.3 จัดท าแนวปฏิบัติการบรหิารงบประมาณรายจา่ยงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

            

4.4 การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินการวิเคราะห์ทางการเงินจากระบบงานที่
ได้รับการพัฒนาขึ้น 

            

4.5 ประชุมเครือข่ายแผนงานและงบประมาณ เพื่อติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

            

5. การสอบคัดเลือกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Online             

5.1 จัดประชุมผู้บริหาร คณะ/วิทยาลัย เพื่อก าหนดเกณฑ์การสอบคัดเลือก             

5.2 จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ช้ีแจ้ง
แนวทาง และวิธีการการสอบคัดเลือก 

            

5.3 ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกในการ
จัดสอบ สถานท่ี และบริการรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย 

            

5.4 จัดจุดบริการพิมพ์ใบคะแนนสอบ กรณีผูผ้่านการสอบคัดเลือก และมสีิทธ์ิ
เข้าสอบสมัภาษณ ์

            

5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์คดัเลือกบคุคลเข้า
ศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ
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รายงานผลการด าเนินการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ตาราง 4 ผลการด าเนินการตามกิจกรรมการเพิม่ประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านผลการประหยัดทรัพยากร 
1.1 การประหยัด

พลังงานไฟฟ้า 
ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

- ลดปรมิาณการใช้

พลังงานด้านไฟฟ้าได้ 
5% ต่อปีเมื่อเทียบค่า
จริงกับค่ามาตรฐานของ
ส านักนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวง
พลังงาน 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  ได้การด า เนินการตามกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดังนี ้
- มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 
1026/2557 ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 เพื่อท าหน้าที่
ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย 
- มีการก าหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 
และมีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประกาศ
มาตรการประหยัดพลังงานและรณรงค์การประหยัด
พลังงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตาม 
- มีการประชุมเพื่อทบทวนการจัดการพลังงาน เมื่อวันพุธ
ที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี 
- มีการท าบันทึกรายงานการใช้ปริมาณไฟฟ้า เช้ือเพลิง
เป็นประจ าทุกเดือนให้หน่วยงานกองกลาง เพื่อที่จะ
ด าเนินการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน  
www.e-report.energy.go.th          
- มีรายงานการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง
พลังงาน เพื่อค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า เช้ือเพลิง ในแต่

บรรล ุ - ส า ร ว จ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เพื่อ
วางแผนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มี
ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งขึ้ นและประหยั ด
พลังงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

ละไตรมาส 
- มีการติดตามและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ปีละ 
2 ครั้ง  
- มีการประชุมติดตามผลการประหยัดพลังงาน  หา
แนวทางแก้ไขในจุดที่บกพร่อง  
- มีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศ ให้เป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
     จากการด าเนินตามกิจกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมี
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าอยู่ที่  11 ,789,844 หน่วย ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558กระทรวงพลังงานได้ก าหนดค่ามาตรฐานของ
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ 14 ,155,468 หน่วย โดยเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างค่าจริงกับค่ามาตรฐานของส านัก
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า 
มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ต่ ากว่าค่า
มาตรฐาน จ านวน 2,365,624 หน่วย คิดเป็น 16.71 % 
สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยสนับสนุน    
   -  มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการใช้จ่ายพลังงาน
เป็นประจ าทุกเดือน  

1.2 การประหยดั
เชื้อเพลิง 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

- ล ดปริ ม าณการ ใ ช้
พลังงานด้านเช้ือเพลิง
ได้ 5% ต่อปีเมื่อเทียบ

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  ได้การด า เนินการตามกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

บรรล ุ - วางแผนการใช้จ่ายพลังงานเช้ือเพลิง
ให้เหมาะสมในการเดินทาง ประเภทการ
ใช้งาน เช่น ใช้รถยนต์ให้ เหมาะกับ
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

ค่าจริงกับค่ามาตรฐาน
ของส านักนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน 

2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการ

ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ดังนี ้

- มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ที่ 
1026/2557 ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 เพื่อท าหน้าที่
ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย 
- มีการก าหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 
และมีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประกาศ
มาตรการประหยัดพลังงานและรณรงค์การประหยัด
พลังงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตาม 
- มีการประชุมเพื่อทบทวนการจัดการพลังงาน เมื่อวันพุธ
ที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี 
- มีการท าบันทึกรายงานการใช้ปริมาณไฟฟ้า เช้ือเพลิง
เป็นประจ าทุกเดือนให้หน่วยงานกองกลาง เพื่อที่จะ
ด าเนินการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน  
www.e-report.energy.go.th          
- มีรายงานการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง
พลังงาน เพื่อค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า เช้ือเพลิง ในแต่
ละไตรมาส 
- มีการติดตามและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ปีละ 
2 ครั้ง  
- มีการประชุมติดตามผลการประหยัดพลังงาน  หา
แนวทางแก้ไขในจุดที่บกพร่อง 
     จากการด าเนินตามกิจกรรมการประหยัดพลังงาน

ลักษณะเส้นทาง จ านวนผู้โดยสาร  
- ใช้บริการรถเช่าในการเดินทางไป
ต่างจังหวัดหรือระยะทางไกล แทนการ
ใช้รถของมหาวิทยาลัยที่มีสภาพเก่าและ
ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเป็นจ านวนมาก 
- ติดตามผลการใช้จ่ายพลังงานเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง
แผนการประหยัดพลังงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

เชื้อเพลิงพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงอยู่ที่ 32,771.50 ลิตร ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงพลังงานได้ก าหนดค่า
มาตรฐานของการใช้พลังงานเช้ือเพลิงที่ 42,382.32 ลิตร 
โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าจริงกับค่ามาตรฐานของ
ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า 
มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเช้ือเพลิง ต่ ากว่า
ค่ามาตรฐาน จ านวน 9,610.82 ลิตร คิดเป็น 22.67 % 

สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงได้ตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว ้
1.3 การควบคุมการใช้

วัสดุส านักงาน  
ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

- ประหยัดคา่ใช้จ่ายค่า
วัสดุส านักงาน ไดไ้ม่
น้อยกว่า 5% ต่อปี เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี ได้มีการด าเนินการตามกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการ
ควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน ประกอบด้วยกระดาษ หมึก
พิมพ์ ดังนี ้
- มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุหรือการ
เบิกจ่ ายให้อยู่ ในประมาณการที่ ก าหนดไว้ ในการ
ด าเนินงานแต่ละครั้งยกเว้นกรณีมีความจ าเป็น  
- มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ Reused และมีการน าระบบ     
e-office มาใช้การด าเนินกิจกรรมการควบคุมการใช้วัสดุ
ส านักงาน  

- จัดท ารายงาน/ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและมี
การสรุปยอดคงเหลือประจ าทุกเดือน 

ไม่บรรล ุ -  ร ะ ดมค วามคิ ด ร่ ว มกั บทุ ก ฝ่ า ย 
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้การควบคุม
การใช้วัสดุส านักงานไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
-ประกาศ เป้าหมาย นโยบาย และแผน
กิจกรรมให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 
- ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
- ติดตามและสรุป/เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

       จากการด าเนินกิจกรรมควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายด้าน
การใช้วัสดุส านักงานอยู่ที่  24,426,259.19 บาท  ซึ่งใน    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้าน
การใช้วัสดุส านักงานอยู่ที่ 18,063,467.62 บาท  โดยเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2557 กับ 2558 พบว่า 
มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุส านักงาน สูงขึ้น
จ านวน 6,362,791.57 บาท คิดเป็น 35.22 % จึงไม่
สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุส านักงานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

 

1.4 การบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ์และวัสดุ
คงทนถาวร 

 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

- ประหยัดค่าใช้จ่ายใน 
จัดซื้อและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 5% จากปีที่
ผ่านมา 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี ได้มีการด าเนินการตามกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร ดังนี ้
- มีการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ โดยมีรหัสควบคุม
ครุภัณฑ์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดท าระเบียบ
การส่งครุภัณฑ์ซ่อม  
- มีการด าเนินการเปรียบเทียบราคาก่อนซ่อมแซม รวมถึง
ส ารวจราคา อะไหล่ อุปกรณ์ ไม่ให้สูงกว่าราคากลางที่
ก าหนดไว ้
- มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินตามความ
เหมาะสมเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานครุภัณฑ์และวัสดุ  
 

บรรล ุ -  ระดมความคิดร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อวาง
แผนการด าเนินการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และวัสดุเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
- ก าหนดดัชนีวัดความส าเร็จ 
-ประกาศ เป้าหมาย นโยบาย และแผน
กิจกรรมให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 
- ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
- ติดตามและสรุป/เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

- บ ารุงรักษาเครื่องตามข้อแนะน าที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้ 
และหมั่นท าความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อย
อย่างสม่ าเสมอท้ังก่อนและหลังการใช้งาน 
- ส ารวจและจัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานเกิน 5 ปี      
    จากการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ
วัสดุคงทนถาวรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
มีค่าใช้จ่ายในบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรอยู่ที่ 
1,653,115 .29 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายในบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุ
คงทนถาวรอยู่ที่ 1,763,322.91 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่ า งปี งบประมาณ  2557  กั บ  2558  พบว่ า 
มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายในบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุ
คงทนถาวรลดลง 110,207.62 บาท คิดเป็น 6.24 % 
สามารถลดค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุ
คงทนถาวรได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยสนับสนุน    
       - มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดเจ้าหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
       - มหาวิทยาลัยฯ มีจัดท าประวัติการใช้งาน และการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่ผ่านมา 
       - มหาวิทยาลั ยฯ  มี จั ดท าตารางก าหนดการ
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 
2.1 การสอบคัดเลือก

ด้ ว ย ร ะ บ บ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
Online 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

ลดเวลาในขั้นตอนการ

สอบคัด เลื อกด้ วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
Online 1 วัน 

19 – 23 
ม.ค. 58 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริการ
การศึกษา ได้มีการด าเนินการตามกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการ
สอบคัดเลือกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Online ดังนี ้

1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ระบบรับตรง ประจ าปี
การศึกษา 2558 (รอบ 1) วันที่ 14 มกราคม 2558 ครั้งที่ 
1/2559 วาระ 5.1การพิจารณาเกณฑ์คะแนนการสอบ
คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ วันที่ 14 มกราคม 2558 ช้ีแจงแนวทางการ
คุมสอบ และวิธีการเข้าใช้งานในระบบสอบข้อเขียน 
Online  
3. ท าบันทึกขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ และรถบริการรับส่ง
นักเรียนไปยังกองพัฒนานักศึกษา และคณะ/วิทยาลัย จัด
สถานท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผู้สมัครและผู้ปกครอง 
4. ท าบันทึกขออนุเคราะห์ใช้ลานอเอนกประสงค์วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการในการจัดสถานท่ีพิมพ์ใบคะแนน
สอบข้อเขียนเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบ 
5. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และ

บรรล ุ 1) เพิ่มจ านวนวัน ในการจัดสอบข้อเขียน
ตามจ านวนผู้สมัครสอบ 
2) ปรับเกณฑ์การสอบคัดเลือกเฉพาะ
สาขาวิชาที่มีจ านวนผู้สมัครมากเกินกว่า
แผนรับ 
3) เพิ่มจ านวนคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ให้มากขึ้น 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2558 เลขที่ 151/2558 ลง
วันท่ี 12 มกราคม 2558 

     จากการด าเนินกิจกรรมการสอบคัดเลือกด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ Online ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยได้วางเป้าหมายหลังการปรับปรุงขั้นตอนใน

กา รด า เ นิ น ง าน การสอบคั ด เลื อกด้ วย ระบบ
คอมพิวเตอร์ Online โดยใช้เวลา 1 วัน ผลการ
ด า เ นิ น ง า น ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8  พ บ ว่ า 
มหาวิทยาลัยสามารถลดขั้นตอนในการด าเนินงานการ
สอบคัดเลือกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Online ได้ตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้จ านวนเด็กที่สมัครสอบในปีการศึกษา 
2558 มีจ านวน 37,281 คน เพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 
2557 จ านวน 6,386 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 สามารถ

บรรลุเป้าหมายการปรับปรุงข้ันตอนในการด าเนินงานการ
สอบคัดเลือกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Onlineได้ 

ปัญหา/ อุปสรรค 
1) จ านวนผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้นทุกปี ท าให้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการจัดสอบ 
2. จ านวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียนบางสาขาวิชามีจ านวน
มากท าให้สถานท่ีในการสอบสัมภาษณ์ไม่เพียงพอ 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสร้างผลผลิต 
3.1 การบริหารจัดการ

งบประมาณ 
ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

- ณ สิ้นปีงบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ าย ในภาพรวม                
ได้ 95 % 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน ได้มีการ
ด า เนินการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการด าเนินการวิเคราะห์
ทางการเงินจากระบบงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้น (ERP: 

Enterprise Resource Planning) ดังนี ้
    1. จัดท าคู่มือการวางแผนการใช้จ่าย การรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน 
    2. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการวางแผนการใช้
จ่าย และเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ ERP 
    3. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และผลการด าเนินงาน ผ่านระบบ ERP 
     4. จัดท าแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย
เ สนออธิ ก า รบดี แ ล ะแจ้ ง คณะกร รมกา รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานน าไปเป็นแนว
ปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณ 
    5. จัดตั้งเครือข่ายเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
    6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณฯ พร้อมปรับปรุงระบบ ERP ในเมนูการโอน
งบประมาณ 
    7. ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย และปัญหา 
อุปสรรคของการด าเนินงานผ่านระบบ ERP อย่างต่อเนื่อง 
      ณ สิ้นปีงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินใน

บรรล ุ  
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

ภาพรวมได้ 96.49 %  
      ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่ามีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมา 4.40 % สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
      งบประมาณ ประเภทงบลงทุนไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจาก 

- การปรับปรุงระบบไฟฟ้าไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากมีอุปสรรคด้านสภาพ
อากาศ มีฝนตกชุกในพ้ืนท่ีด าเนินการท าให้เกิดความล่าช้า 
ปัจจัยสนับสนุน    
1. มีการจัดท าแผน/ ปฏิทินการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2. มีการด าเนินการส ารวจปัญหา อุปสรรคการใช้ระบบ 
ERP ในการปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดแนวทางการแก้ไขและด าเนินการปรบัปรุงระบบ 
ERP ตามข้อเสนอแนะ 
4. บันทึกข้อความเตือนให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการ
เบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 
5. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรคและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข 
6. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องพร้อม
รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารรับทราบ 
 



                                                                                                 รายงานผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
22 

 

ส่วนที่ 2 รายงานการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

แนวทางการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการจัดท าตามเกณฑ์และแนวทางท่ีกรมบัญชีกลาง

ก าหนด โดยค านวณตามเกณฑ์ท่ีครอบคลุมงบประมาณของมหาวิทยาลัยท้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ท่ีได้รับการอนุมัติ  ซึ่งหน่วยงานหลักในการจัดการ
เรียนการสอนได้ใช้จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน และส าหรับหน่วยงานท่ีสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนได้ใช้จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เป็นเกณฑ์ในการปันส่วน  
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เกณฑ์การปันส่วนของหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก 

ส านักงานอธิการบดี, ส านักงานวิทยาเขต, ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       แบ่งเงินงบประมาณออกไปตาม  คณะ  วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้ 

  
        1  = 

จ านวนงบประมาณ 
X จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของแต่ละหน่วยงาน 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด 

* ยกเว้นงบบุคลากรงบงประมาณแผ่นดินไม่ปันไปบัณฑิตวิทยาลัย     
          

ส านักการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมฯ (GE)     

       แบ่งเงินงบประมาณออกไปตาม  คณะ  วิทยาลัย ท่ีมีการจัดการเรียการสอนวิชาการศกึษาทั่วไป  ดังนี ้

  
        1  = 

จ านวนงบประมาณ 
X จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของแต่ละหน่วยงาน 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด 

          

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (สสสร.)     

       แบ่งเงินงบประมาณออกไปตาม  คณะ และสหเวช ดังนี้ 

  
        1  = 

จ านวนงบประมาณ 
X จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของแต่ละหน่วยงาน 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด 
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ส่วนที่ 2  รายงานการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

ผลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจากค่า FTES 
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ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  

  
(หน่วย:บาท) 

                รายได้    จ านวน  
รายได้จากรัฐบาล        917,965,668.63  
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ      1,689,373,686.08  

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค           1,310,374.90  

รายได้อ่ืน          49,179,019.30  

รายได้รวม      2,657,828,748.91  

หักค่าใช้จ่าย      2,219,957,639.89  

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย        437,871,109.02  
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ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

    
 (หน่วย : บาท)  

ประเภทค่าใช้จ่าย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง(ถ้ามี) รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 400,940,634.80 234,545,685.66 126,393,549.20 761,879,869.66 

2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม        26,989,489.08         29,462,448.17  -           56,451,937.25  

3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง             36,280.00         29,196,027.32  -           29,232,307.32  

4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค      131,846,654.00       942,171,230.30  -       1,074,017,884.30  

5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย        66,924,961.00       162,435,519.47  -          229,360,480.47  

6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน        45,682,430.00          8,659,550.00  -           54,341,980.00  

7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอ่ืน -         14,673,180.89  -           14,673,180.89  
รวม 672,420,448.88 1,421,143,641.81 126,393,549.20 2,219,957,639.89 

หมายเหต ุ 
(กรณีท่ีต้นทุนผลผลิตรวมไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินท่ีเสนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนผลผลิต) 

 ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน    902,976,599.75  

หัก ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต      126,393,549.20  

บวก ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต    1,443,404,589.34  

รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน    2,219,957,639.89  
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ตารางที่ 3   รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
373,401,922.98     1,040,376,412.28     80,528,568.86      1,494,306,904.13     (หน่วย : บาท)

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสือ่มราคา ตน้ทนุรวม ตน้ทนุตอ่หน่วย

กิจกรรมยอ่ยของหน่วยงานหลกั 373,401,922.98    1,040,376,412.28    -                    80,528,568.86     1,494,306,904.13    

1 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี       31,671,758.63          12,152,587.16                      -           4,241,248.69 48,065,594.48         1,824.30   FTES 26,347.42           

2 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท                      -            10,290,765.07                      -             157,268.67 10,448,033.74         130.33      FTES 80,165.99           

3 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี       59,385,773.82          96,918,214.26                      -           6,963,634.25 163,267,622.33       5,347.27   FTES 30,532.89           

4 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท                      -             8,091,500.01                      -             190,600.60 8,282,100.61           131.14      FTES 63,154.65           

5 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก                      -               985,821.59                      -              23,875.89 1,009,697.47           16.70       FTES 60,460.93           

6 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาตรี       50,932,387.73        139,736,124.75                      -         32,565,889.65 223,234,402.13       7,017.47   FTES 31,811.24           

7 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาโท                      -             7,601,521.38                      -             114,553.78 7,716,075.16           98.89       FTES 78,026.85           

8 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาตรี       27,876,577.17          11,152,807.18                      -           3,575,563.68 42,604,948.03         905.55      FTES 47,048.70           

9 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาตรี     101,216,725.30          46,933,735.28                      -         13,890,706.72 162,041,167.30       3,696.81   FTES 43,832.70           

10 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาโท                      -               782,821.96                      -              11,963.48 794,785.44             9.89         FTES 80,362.53           

11  จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี       34,473,048.88          33,880,817.46                      -           6,338,377.33 74,692,243.66         1,004.44   FTES 74,362.08           

12  จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท                      -             4,256,348.55                      -              65,047.67 4,321,396.22           53.93       FTES 80,129.73           

13  จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก                      -             2,222,584.96                      -              33,966.67 2,256,551.63           28.15       FTES 80,161.69           

14  จัดอบรมและสัมมนาเชิงวชิาการ       22,757,700.00           4,874,001.68                      -             316,722.14 27,948,423.82         22,710      คน 1,230.67             

15 การเพิม่ความแข็งแกร่งทางวชิาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา        2,500,000.00             144,500.00                      -             285,456.76 2,929,956.76           1,402       คน 2,089.84             

16 ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวฒันธรรม        4,972,316.00           3,567,047.72                      -           2,709,666.32 11,249,030.04         14,533      คน 774.03               

17  ด าเนินการวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้       22,838,643.00           9,990,645.72                      -             457,923.34 33,287,212.06         467         ผลงาน 71,278.83           

18 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย 15 ปี       11,166,608.21          57,036,997.79                      -           4,193,196.55 72,396,802.55         1,531       คน 47,287.26           

19 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        3,610,384.25           1,560,325.25                      -             926,432.70 6,097,142.20           946         คน 6,445.18             

20 จัดหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์                      -          588,197,244.52                      -           3,466,473.99 591,663,718.51       7             โครงการ 84,523,388.36      

กิจกรรมยอ่ยของหน่วยงานสนับสนุน     232,093,564.90       218,331,710.06     126,393,549.20     148,831,911.61       725,650,735.76

1 ด้านการเงินและบัญชี     137,935,918.65        134,869,378.78     126,393,549.20       88,717,945.40 487,916,792.03       21,940.00  จ านวนยอดเบิกจ่าย 22,238.69           

2 ด้านการพสัดุ       58,839,440.42          41,888,956.43                      -         30,035,381.10 130,763,777.95       10,005.00  จ านวนใบตรวจรับ 13,069.84           

3 ด้านบริหารบุคลากร        9,003,852.31           6,410,214.32                      -           4,596,127.57 20,010,194.20         1,531.00   จ านวนบุคลากร 13,070.02           

4 ด้านพฒันาทรัพยากรบุคคล        8,439,231.99           6,008,011.57                      -           4,307,921.24 18,755,164.80         1,435.00   จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา 13,069.80           

5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       17,740,925.93          29,065,398.81                      -         21,105,750.70 67,912,075.44         27,750.00  จ านวนบุคลากร และนักศึกษา 2,447.28             

6 ด้านตรวจสอบภายใน           134,195.61               89,750.13                      -              68,785.59 292,731.34             23.00       จ านวนงานตรวจสอบ/คนวนั (ฎีกา/วนั) 12,727.45           

605,495,487.88    1,258,708,122.34    126,393,549.20    229,360,480.47    2,219,957,639.89    

ชื่อกิจกรรม ปริมาณ 

รวม
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ตารางที่ 4  รายงานต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(หน่วย : บาท)

ชื่อผลผลติ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสือ่มราคา ตน้ทนุรวม ตน้ทนุตอ่หน่วย

 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 346,840,162.25    453,619,051.44    96,376,345.20   161,461,334.81  1,058,296,893.70 15,471.65 FTES 68,402.33            

1.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี) 346,840,162.25     422,588,473.40     96,376,345.20    158,206,762.87   1,024,011,743.72   15,094.59  FTES 67,839.65            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี 53,061,501.63       31,806,808.16       11,648,429.00    17,639,097.69    114,155,836.48     1,824.30   FTES 62,575.14            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี 122,078,887.82     154,529,402.26     34,141,426.00    46,235,911.25    356,985,627.33     5,347.27   FTES 66,760.35            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาตรี 133,207,235.73     215,342,212.75     44,805,249.00    84,104,892.65    477,459,590.13     7,017.47   FTES 68,038.71            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาตรี 38,492,537.07       20,910,050.23       5,781,241.20      10,226,861.28    75,410,689.79      905.55      FTES 83,276.12            

1.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาโท) -                    29,865,724.46       -                  3,108,654.05      32,974,378.51      360.36      FTES 91,503.99            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท -                    11,694,638.07       -                  1,114,257.67      12,808,895.74      130.33      FTES 98,280.49            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท -                    9,504,106.01        -                  1,153,542.60      10,657,648.61      131.14      FTES 81,269.24            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาโท -                    8,666,980.38        -                  840,853.78        9,507,834.16        98.89       FTES 96,145.56            

1.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาเอก) -                    1,164,853.59        -                  145,917.89        1,310,771.47        16.70       FTES 78,489.31            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก -                    1,164,853.59        -                  145,917.89        1,310,771.47        16.70       FTES 78,489.31            

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 144,560,198.30    87,651,611.24      23,603,995.00   41,125,515.20   296,941,319.74    3,706.70   FTES 80,109.35            

2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี) 144,560,198.30     86,761,806.28       23,603,995.00    41,040,623.72    295,966,623.30     3,696.81   FTES 80,060.00            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาตรี 144,560,198.30     86,761,806.28       23,603,995.00    41,040,623.72    295,966,623.30     3,696.81   FTES 80,060.00            

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาโท) -                    889,804.96          -                  84,891.48          974,696.44          9.89         FTES 98,553.74            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาโท -                    889,804.96          -                  84,891.48          974,696.44          9.89         FTES 98,553.74            

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ 46,249,475.88      52,066,696.97      6,413,209.00     14,417,758.66   119,147,140.51    1,086.52   FTES 109,659.41          

3.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาตรี) 46,249,475.88       44,703,520.46       6,413,209.00      13,715,975.33    111,082,180.66     1,004.44   FTES 110,591.16          

 จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี 46,249,475.88       44,703,520.46       6,413,209.00      13,715,975.33    111,082,180.66     1,004.44   FTES 110,591.16          

3.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาโท) -                    4,837,110.55        -                  460,940.67        5,298,051.22        53.93       FTES 98,239.41            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท -                    4,837,110.55        -                  460,940.67        5,298,051.22        53.93       FTES 98,239.41            

3.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาเอก) -                    2,526,065.96        -                  240,842.67        2,766,908.63        28.15       FTES 98,291.60            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาเอก -                    2,526,065.96        -                  240,842.67        2,766,908.63        28.15       FTES 98,291.60            

4. ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 25,257,700.00      5,018,501.68       -                  602,178.90       30,878,380.58     24,112.00 คน 1,280.62             

4.1 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวชิาการ 22,757,700.00       4,874,001.68        -                  316,722.14        27,948,423.82      22,710      คน 1,230.67              

4.2 การเพิม่ความแข็งแกร่งทางวชิาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,500,000.00        144,500.00          -                  285,456.76        2,929,956.76        1,402       คน 2,089.84              

5. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4,972,316.00       3,567,047.72       -                  2,709,666.32     11,249,030.04     14,533     คน 774.03                

6. ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 22,838,643.00      9,990,645.72       -                  457,923.34       33,287,212.06     467         ผลงาน 71,278.83            

7. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 15 ปี 11,166,608.21      57,036,997.79      -                  4,193,196.55     72,396,802.55     1,531       คน 47,287.26            

8. โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 3,610,384.25       1,560,325.25       -                  926,432.70       6,097,142.20       946         คน 6,445.18             

9. ผลงานจัดหารายไดจ้ากการบริหารสนิทรัพย์ -                    588,197,244.52    -                  3,466,473.99     591,663,718.51    7            โครงการ 84,523,388.36      

รวมตน้ทนุผลผลติ 605,495,487.88    1,258,708,122.34  126,393,549.20  229,360,480.47  2,219,957,639.89 

ปริมาณ 
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ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2557 

หน่วย: บาท

        รายได้ 2558 2557

รายได้จากรัฐบาล 917,965,668.63     762,043,169.10     20.46              %

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,689,373,686.08   1,163,581,238.78   45.19              %

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 1,310,374.90        4,445,747.87        -70.53              %

รายได้อืน่ 49,179,019.30       38,446,236.28       27.92              %

รายได้รวม 2,657,828,748.91   1,968,516,392.03   35.02              %

หักค่าใช้จ่าย 2,219,957,639.89   1,758,330,173.19   26.25              %

รายได้สูง/(ต่ า)กวา่ค่าใช้จ่าย 437,871,109.02     210,186,218.84     100.00            %

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)

 
การวิเคราะห์สาเหตุการเปล่ียนแปลงของรายได้ 

 จากตารางท่ี 5 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า รายได้
งบประมาณเพิ่มขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น รายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิม่ขึน้ เน่ืองจากมีการขยายพื้นท่ีการให้บริการ และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แต่ละ
หน่วยงานจัดหารายได้ โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาส่วนรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาคลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ร้อยละ 70.53  
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ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2557 

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง(ถ้ามี) รวม เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง(ถ้ามี) รวม

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 400,940,634.80  234,545,685.66     126,393,549.20  761,879,869.66     377,315,958.19  190,648,914.50     114,285,722.58  682,250,595.27     11.67      %

2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 26,989,489.08    29,462,448.17      -                 56,451,937.25      26,625,211.56    19,806,288.17      -                 46,431,499.73      21.58      %

3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 36,280.00         29,196,027.32      -                 29,232,307.32      407,540.60        34,010,356.22      -                 34,417,896.82      -15.07      %

4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 131,846,654.00  942,171,230.30     -                 1,074,017,884.30  114,779,453.74  613,614,766.65     -                 728,394,220.39     47.45      %

5. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 66,924,961.00    162,435,519.47     -                 229,360,480.47     61,067,290.74    153,253,456.07     -                 214,320,746.81     7.02       %

6. ค่าใช้จ่ายเงินอดุหนุน 45,682,430.00    8,659,550.00        -                 54,341,980.00      26,940,900.00    12,982,461.00      -                 39,923,361.00      36.12      %

7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอืน่ -                 14,673,180.89      -                 14,673,180.89      -                 12,591,853.17      -                 12,591,853.17      16.53      %

รวม 672,420,448.88 1,421,143,641.81 126,393,549.20 2,219,957,639.89 607,136,354.83 1,036,908,095.78 114,285,722.58 1,758,330,173.19 26.25     %

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จา่ย
ตน้ทนุผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ตน้ทนุผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)

 
การวิเคราะห์สาเหตุการเปล่ียนแปลงของต้นทุน 

 จากตารางท่ี 6 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น ส่วน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 15.07 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีมาตรการปรับวิธีการขับรถยนต์ให้ถูกต้อง และขับด้วยความเร็วท่ีไม่เกิน
กฎหมายก าหนดไว้ ดับเครื่องขณะจอดรถ ศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนการเดินทางทุกครั้ง จัดเส้นทางเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน  
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2557 

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสือ่มราคา  ตน้ทนุรวม  ตน้ทนุตอ่หน่วย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสือ่มราคา  ตน้ทนุรวม  ตน้ทนุตอ่หน่วย
 ตน้ทนุรวม   

เพ่ิม/(ลด) %

 ปริมาณ 

เพ่ิม/(ลด) %

 ตน้ทนุตอ่หน่วย

เพ่ิม/(ลด)  %

     373,401,922.98      1,040,376,412.28                       -          80,528,568.86      1,494,306,904.13     297,608,828.82     706,833,784.55                      -        66,948,992.62     1,071,391,605.98

1 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี        31,671,758.63           12,152,587.16                       -            4,241,248.69           48,065,594.48 1,824.30    FTES 26,347.42               26,230,214.62         9,723,096.20         4,104,160.93 40,057,471.75         1,836.22   FTES 21,815.13       19.99          -0.65          20.78             

2 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท                       -             10,290,765.07                       -              157,268.67           10,448,033.74 130.33       FTES 80,165.99                              -           9,001,740.01           156,708.34 9,158,448.35           103.67      FTES 88,342.32       14.08          25.72        -9.26               

3 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี        59,385,773.82           96,918,214.26                       -            6,963,634.25         163,267,622.33 5,347.27    FTES 30,532.89               42,112,601.97       80,380,655.64         6,827,374.81 129,320,632.43        5,103.11   FTES 25,341.55       26.25          4.78          20.49             

4 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท                       -              8,091,500.01                       -              190,600.60            8,282,100.61 131.14       FTES 63,154.65                              -           5,100,491.03           133,159.21 5,233,650.23           95.67       FTES 54,707.15       58.25          37.08        15.44             

5 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก                       -                 985,821.59                       -                23,875.89            1,009,697.47 16.70        FTES 60,460.93                    13,287.26         3,623,251.41            66,629.10 3,703,167.77           46.92       FTES 78,931.69       -72.73          -64.40        -23.40             

6 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาตรี        50,932,387.73         139,736,124.75                       -          32,565,889.65         223,234,402.13 7,017.47    FTES 31,811.24               40,678,000.60     115,907,280.44       31,054,407.44 187,639,688.48        6,996.58   FTES 26,818.76       18.97          0.30          18.62             

7 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาโท                       -              7,601,521.38                       -              114,553.78            7,716,075.16 98.89        FTES 78,026.85                    11,173.98         5,370,057.34            96,473.56 5,477,704.88           68.21       FTES 80,312.37       40.86          44.99        -2.85               

8 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาตรี        27,876,577.17           11,152,807.18                       -            3,575,563.68           42,604,948.03 905.55       FTES 47,048.70               22,555,044.89       10,172,935.60         3,207,975.43 35,935,955.92         965.77      FTES 37,209.51       18.56          -6.24          26.44             

9 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาตรี       101,216,725.30           46,933,735.28                       -          13,890,706.72         162,041,167.30 3,696.81    FTES 43,832.70               72,922,672.85       55,696,830.98         7,027,264.69 135,646,768.52        4,109.43   FTES 33,008.63       19.46          -10.04        32.79             

10 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาโท                       -                 782,821.96                       -                11,963.48               794,785.44 9.89          FTES 80,362.53                              -           6,053,401.13           107,098.18 6,160,499.31           72.24       FTES 85,284.13       -87.10          -86.31        -5.77               

11  จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี        34,473,048.88           33,880,817.46                       -            6,338,377.33           74,692,243.66 1,004.44    FTES 74,362.08               28,437,212.51       38,696,307.91         4,551,525.10 71,685,045.52         929.25      FTES 77,143.08       4.20           8.09          -3.60               

12  จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท                       -              4,256,348.55                       -                65,047.67            4,321,396.22 53.93        FTES 80,129.73                              -           1,057,193.19            18,404.33 1,075,597.51           12.17       FTES 88,381.06       100.00        100.00      -9.34               

13  จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก                       -              2,222,584.96                       -                33,966.67            2,256,551.63 28.15        FTES 80,161.69                              -             145,580.70              2,534.37 148,115.07             1.67         FTES 88,691.66       100.00        100.00      -9.62               

14  จัดอบรมและสัมมนาเชิงวชิาการ        22,757,700.00            4,874,001.68                       -              316,722.14           27,948,423.82 22,710       คน 1,230.67                  9,211,448.65         7,390,330.40           636,557.51 17,238,336.56         13,470      คน 1,279.76         62.13          68.60        -3.84               

15 การเพิม่ความแข็งแกร่งทางวชิาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา          2,500,000.00               144,500.00                       -              285,456.76            2,929,956.76 1,402        คน 2,089.84                  2,500,000.00                      -             318,172.49 2,818,172.49           1,291       คน 2,182.94         3.97           8.60          -4.26               

16 ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวฒันธรรม          4,972,316.00            3,567,047.72                       -            2,709,666.32           11,249,030.04 14,533       คน 774.03                    5,371,929.45         4,366,099.68         2,578,116.36 12,316,145.49         13,878      คน 887.46           -8.66           4.72          -12.78             

17  ด าเนินการวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้        22,838,643.00            9,990,645.72                       -              457,923.34           33,287,212.06 467          ผลงาน 71,278.83               23,320,900.00       10,136,417.27           333,434.88 33,790,752.15         374         ผลงาน 90,349.60       -1.49           24.87        -21.11             

18 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย 15 ปี        11,166,608.21           57,036,997.79                       -            4,193,196.55           72,396,802.55 1,531        คน 47,287.26               18,980,890.36       48,037,425.41         4,080,149.86 71,098,465.63         1,726       คน 41,192.62       1.83           -11.30        14.80             

19 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน          3,610,384.25            1,560,325.25                       -              926,432.70            6,097,142.20 946          คน 6,445.18                  5,263,451.69           843,680.86            58,521.58 6,165,654.13           340         คน 18,134.28       -1.11           100.00      -64.46             

20 จัดหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์                       -           588,197,244.52                       -            3,466,473.99         591,663,718.51 7              โครงการ 84,523,388.36                        -       295,131,009.34         1,590,324.45 296,721,333.79        7             โครงการ 42,388,761.97  99.40          -           99.40             

     232,093,564.90         218,331,710.06      126,393,549.20      148,831,911.61         725,650,735.76     230,372,484.39     194,908,606.04     114,285,722.58     147,371,754.19 686,938,567.21       

1 ด้านการเงินและบัญชี       137,935,918.65         134,869,378.78       126,393,549.20        88,717,945.40         487,916,792.03 21,940       จ านวนยอดเบิกจ่าย 22,238.69             135,608,859.91     106,846,382.44     114,285,722.58       85,779,944.68 442,520,909.62        20,688      จ านวนยอดเบิกจ่าย 21,390.22       10.26          6.05          3.97               

2 ด้านการพสัดุ        58,839,440.42           41,888,956.43                       -          30,035,381.10         130,763,777.95 10,005       จ านวนใบตรวจรับ 13,069.84               63,058,098.73       41,444,099.27       31,809,718.02 136,311,916.02        10,006      จ านวนใบตรวจรับ 13,623.02       -4.07           -0.01          -4.06               

3 ด้านบริหารบุคลากร          9,003,852.31            6,410,214.32                       -            4,596,127.57           20,010,194.20 1,531        จ านวนบุคลากร 13,070.02                 9,327,404.17         6,132,715.29         4,705,085.26 20,165,204.72         1,480       จ านวนบุคลากร 13,625.14       -0.77           3.45          -4.07               

4 ด้านพฒันาทรัพยากรบุคคล          8,439,231.99            6,008,011.57                       -            4,307,921.24           18,755,164.80 1,435         จ านวนบุคลากรที่

ได้รับการพฒันา

13,069.80                 8,464,273.97         5,563,449.65         4,269,536.26 18,297,259.89         1,343        จ านวนบุคลากรที่

ได้รับการพฒันา

13,624.17       2.50           6.85          -4.07               

5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        17,740,925.93           29,065,398.81                       -          21,105,750.70           67,912,075.44 27,750        จ านวนบุคลากร 

และนักศึกษา

2,447.28                13,801,090.00       34,851,910.97       20,750,365.11 69,403,366.08         24,420       จ านวนบุคลากร และ

นักศึกษา

2,842.07         -2.15           13.64        -13.89             

6 ด้านตรวจสอบภายใน            134,195.61                89,750.13                       -                68,785.59               292,731.34 23             จ านวนงาน

ตรวจสอบ/คนวนั 

12,727.45                   112,757.60            70,048.42            57,104.87 239,910.89             18            จ านวนงาน

ตรวจสอบ/คนวนั 

13,328.38       22.02          27.78        -4.51               

     605,495,487.88      1,258,708,122.34      126,393,549.20      229,360,480.47      2,219,957,639.89     527,981,313.21     901,742,390.59     114,285,722.58     214,320,746.81 1,758,330,173.19    

 ปริมาณ  ปริมาณ

กิจกรรมยอ่ยของหน่วยงานหลกั

รวม

รวม

ชื่อกิจกรรม

ตน้ทนุผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58) ตน้ทนุผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)

 
การวิเคราะห์สาเหตุการเปล่ียนแปลงของต้นทุนกิจกรรม  

 จากตารางท่ี 7 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดังนี ้
1.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักด้านการจัดการเรียนการสอน มีต้นทุนรวมท่ีสูงขึ้น มีจ านวนนักศึกษาสูงขึ้น และมีต้นทุนต่อหน่วย

ลดลง เนื่องจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายของต้นทุนรวมสูงขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ค่า FTES สูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง จ าแนกตามกลุ่มสาขา ดังน้ี 
- กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 9.26% 
- จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาโท ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 2.85% 
- จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 3.60% 
- จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 9.34% 
- จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก ต้นทุนต่อหนว่ยลดลง 9.62% 
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2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักด้านการบริการวิชาการ มีต้นทุนรวมท่ีสูงขึ้น มีผู้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการสูงขึ้น มีต้นทุนต่อหน่วย
ลดลง เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งเรียนรู้และทุนเดิมท่ีสร้างไว้จากปีท่ีผ่านมา พร้อมกับ
มหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นท่ีการให้บริการวิชาการจึงมีผู้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการมากขึ้น ดังนี ้

- จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 3.84% 
- การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 4.26% 

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล,ด้านตรวจสอบภายใน มีต้นทุนรวมท่ีสูงขึ้น มีจ านวนบุคลากรมากขึ้น 
ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 4.07% และ 4.51% ตามล าดับ 

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักด้านจัดการเรียนการสอน มีต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น จ านวนนักศึกษาลดลง และมีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น 
จ าแนกตามกลุ่มสาขา ดังน้ี 

- จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  20.78% 
- จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  26.44% 
- วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาตรี ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  32.79% 
- ครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  14.80% 

5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน มีต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากจ านวนนักศึกษามากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น จ าแนกตาม
กลุ่ม ดังน้ี 

- จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  20.49% 
- จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  15.44% 
- จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาตรี ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  18.62% 
- จัดหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  99.40% 
- ด้านการเงินและบัญช ีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  3.97% 

6. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน มีต้นทุนโดยรวมลดลง อันเน่ืองมาจากจ านวนนักศึกษาลดลงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลงดง จ าแนกตาม
กลุ่ม ดังน้ี 

- จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  23.40% 
- จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาโท ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  5.77% 
- ด้านการพัสด ุต้นทุนต่อหน่วยลดลง  4.06% 
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7. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน มีต้นทุนโดยรวมลดลง อันเนื่องมาจากจ านวนผู้ใช้บริการ/จ านวนผลงานเพิ่มขึ้น การด าเนินกิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีการลงทุนไว้บางส่วนจากปีท่ีผ่านมาจึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง จ าแนก ดังนี้ 

- การส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  12.78% 
- ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  21.11% 
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  64.46% 
- ด้านบริหารบุคลากร ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  4.07% 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  13.89% 
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ตารางที่ 8  เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2557 

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสือ่มราคา  ตน้ทนุรวม  ตน้ทนุตอ่หน่วย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสือ่มราคา  ตน้ทนุรวม  ตน้ทนุตอ่หน่วย

 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 346,840,162.25     453,619,051.44    96,376,345.20   161,461,334.81  1,058,296,893.70 15,471.65   FTES 68,402.33        303,759,984.70    385,082,838.72    85,406,862.58   155,889,803.01  930,139,489.02     15,216.15 FTES 61,128.46        13.78 1.68 11.90

1.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี) 346,840,162.25      422,588,473.40     96,376,345.20    158,206,762.87   1,024,011,743.72   15,094.59    FTES 67,839.65        303,735,523.47     358,974,011.93     85,406,862.58    153,158,465.81   901,274,863.79      14,901.69  FTES 60,481.39        13.62 1.29 12.17

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี 53,061,501.63        31,806,808.16      11,648,429.00    17,639,097.69    114,155,836.48     1,824.30     FTES 62,575.14        47,442,912.62      27,317,496.20      10,523,429.00    17,407,408.93    102,691,246.75      1,836.22   FTES 55,925.22        11.16 -0.65 11.89

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี 122,078,887.82      154,529,402.26     34,141,426.00    46,235,911.25    356,985,627.33     5,347.27     FTES 66,760.35        101,069,527.97     129,279,326.64     29,248,002.00    43,800,000.81    303,396,857.43      5,103.11   FTES 59,453.36        17.66 4.78 12.29

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาตรี 133,207,235.73      215,342,212.75     44,805,249.00    84,104,892.65    477,459,590.13     7,017.47     FTES 68,038.71        121,511,097.60     182,949,993.44     40,100,574.00    81,745,869.44    426,307,534.48      6,996.58   FTES 60,930.82        12.00 0.30 11.67

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาตรี 38,492,537.07        20,910,050.23      5,781,241.20      10,226,861.28    75,410,689.79      905.55       FTES 83,276.12        33,711,985.28      19,427,195.65      5,534,857.58      10,205,186.62    68,879,225.13       965.77     FTES 71,320.27        9.48 -6.24 16.76

1.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาโท) -                     29,865,724.46      -                  3,108,654.05      32,974,378.51      360.36       FTES 91,503.99        11,173.98            22,035,336.38      -                  2,324,279.11      24,370,789.46       267.54     FTES 91,091.57        35.30 34.69 0.45

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท -                     11,694,638.07      -                  1,114,257.67      12,808,895.74      130.33       FTES 98,280.49        -                    9,995,774.01        -                  908,304.34        10,904,078.35       103.67     FTES 105,180.65      17.47 25.72 -6.56 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท -                     9,504,106.01        -                  1,153,542.60      10,657,648.61      131.14       FTES 81,269.24        -                    6,016,561.03        -                  825,806.21        6,842,367.23         95.67       FTES 71,523.00        55.76 37.08 13.63

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาโท -                     8,666,980.38        -                  840,853.78        9,507,834.16        98.89         FTES 96,145.56        11,173.98            6,023,001.34        -                  590,168.56        6,624,343.88         68.21       FTES 97,124.02        43.53 44.99 -1.01 

1.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาเอก) -                     1,164,853.59        -                  145,917.89        1,310,771.47        16.70         FTES 78,489.31        13,287.26            4,073,490.41        -                  407,058.10        4,493,835.77         46.92       FTES 95,784.49        -70.83 -64.40 -18.06 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก -                     1,164,853.59        -                  145,917.89        1,310,771.47        16.70         FTES 78,489.31        13,287.26            4,073,490.41        -                  407,058.10        4,493,835.77         46.92       FTES 95,784.49        -70.83 -64.40 -18.06 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 144,560,198.30     87,651,611.24     23,603,995.00   41,125,515.20   296,941,319.74    3,706.70    FTES 80,109.35        120,400,137.85    101,819,544.11    23,553,145.00   37,431,047.87   283,203,874.83     4,181.67  FTES 67,725.09        4.85 -11.36 18.29

2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี) 144,560,198.30      86,761,806.28      23,603,995.00    41,040,623.72    295,966,623.30     3,696.81     FTES 80,060.00        120,400,137.85     95,074,216.98      23,553,145.00    36,800,779.69    275,828,279.52      4,109.43   FTES 67,120.75        7.30 -10.04 19.28

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาตรี 144,560,198.30      86,761,806.28      23,603,995.00    41,040,623.72    295,966,623.30     3,696.81     FTES 80,060.00        120,400,137.85     95,074,216.98      23,553,145.00    36,800,779.69    275,828,279.52      4,109.43   FTES 67,120.75        7.30 -10.04 19.28

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาโท) -                     889,804.96          -                  84,891.48          974,696.44          9.89           FTES 98,553.74        -                    6,745,327.13        -                  630,268.18        7,375,595.31         72.24       FTES 102,105.56      -86.78 -86.31 -3.48 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาโท -                     889,804.96          -                  84,891.48          974,696.44          9.89           FTES 98,553.74        -                    6,745,327.13        -                  630,268.18        7,375,595.31         72.24       FTES 102,105.56      -86.78 -86.31 -3.48 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ 46,249,475.88       52,066,696.97     6,413,209.00     14,417,758.66   119,147,140.51    1,086.52    FTES 109,659.41      39,172,570.51     48,935,044.80     5,325,715.00     11,404,618.80   104,837,949.11     943.09     FTES 111,164.56      13.65 15.21 -1.35 

3.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาตรี) 46,249,475.88        44,703,520.46      6,413,209.00      13,715,975.33    111,082,180.66     1,004.44     FTES 110,591.16       39,172,570.51      47,599,732.91      5,325,715.00      11,283,467.10    103,381,485.52      929.25     FTES 111,252.86      7.45 8.09 -0.59 

 จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี 46,249,475.88        44,703,520.46      6,413,209.00      13,715,975.33    111,082,180.66     1,004.44     FTES 110,591.16       39,172,570.51      47,599,732.91      5,325,715.00      11,283,467.10    103,381,485.52      929.25     FTES 111,252.86      7.45 8.09 -0.59 

3.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาโท) -                     4,837,110.55        -                  460,940.67        5,298,051.22        53.93         FTES 98,239.41        -                    1,174,138.19        -                  106,827.33        1,280,965.51         12.17       FTES 105,256.00      100.00 100.00 -6.67 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท -                     4,837,110.55        -                  460,940.67        5,298,051.22        53.93         FTES 98,239.41        -                    1,174,138.19        -                  106,827.33        1,280,965.51         12.17       FTES 105,256.00      100.00 100.00 -6.67 

3.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาเอก) -                     2,526,065.96        -                  240,842.67        2,766,908.63        28.15         FTES 98,291.60        -                    161,173.70          -                  14,324.37          175,498.07           1.67         FTES 105,088.66      100.00 100.00 -6.47 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาเอก -                     2,526,065.96        -                  240,842.67        2,766,908.63        28.15         FTES 98,291.60        -                    161,173.70          -                  14,324.37          175,498.07           1.67         FTES 105,088.66      100.00        100.00        -6.47             

4. ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 25,257,700.00       5,018,501.68       -                  602,178.90       30,878,380.58     24,112.00   คน 1,280.62          11,711,448.65     7,390,330.40       -                 954,730.00       20,056,509.05      14,761.00 คน 1,358.75         53.96 63.35 -5.75 

22,757,700.00       4,874,001.68        -                  316,722.14        27,948,423.82      22,710       คน 1,230.67          9,211,448.65       7,390,330.40       -                 636,557.51        17,238,336.56       13,470     คน 1,279.76          62.13          68.60          -3.84             

2,500,000.00         144,500.00          -                  285,456.76        2,929,956.76        1,402         คน 2,089.84          2,500,000.00       -                   -                 318,172.49        2,818,172.49        1,291       คน 2,182.94          3.97           8.60           -4.26             

5. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4,972,316.00        3,567,047.72       -                  2,709,666.32     11,249,030.04     14,533.00   คน 774.03            5,371,929.45       4,366,099.68       -                 2,578,116.36     12,316,145.49      13,878.00 คน 887.46            -8.66 4.72 -12.78 

6. ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 22,838,643.00       9,990,645.72       -                  457,923.34       33,287,212.06     467.00       ผลงาน 71,278.83        23,320,900.00     10,136,417.27     -                 333,434.88       33,790,752.15      374.00     ผลงาน 90,349.60        -1.49 24.87 -21.11 

7. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จา่ย 15 ปี 11,166,608.21       57,036,997.79     -                  4,193,196.55     72,396,802.55     1,531.00    คน 47,287.26        18,980,890.36     48,037,425.41     -                 4,080,149.86     71,098,465.63      1,726.00  คน 41,192.62        1.83 -11.30 14.80

8. โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 3,610,384.25        1,560,325.25       -                  926,432.70       6,097,142.20       946.00       คน 6,445.18          5,263,451.69       843,680.86         -                 58,521.58         6,165,654.13        365.00     คน 16,892.20        -1.11 100.00 -61.85 

9. ผลงานจัดหารายไดจ้ากการบริหารสนิทรัพย์ -                     588,197,244.52    -                  3,466,473.99     591,663,718.51    7.00          โครงการ 84,523,388.36  -                   295,131,009.34    -                 1,590,324.45     296,721,333.79     7.00        โครงการ 42,388,761.97  99.40 -            99.40

605,495,487.88     1,258,708,122.34 126,393,549.20  229,360,480.47  2,219,957,639.89 527,981,313.21    901,742,390.59    114,285,722.58  214,320,746.81  1,758,330,173.19  

ชื่อผลผลติ
ตน้ทนุผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58) ตน้ทนุผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)

 ตน้ทนุรวม   

เพ่ิม/(ลด) %

 ปริมาณ เพ่ิม/

(ลด)%

 ตน้ทนุตอ่หน่วย

เพ่ิม/(ลด)% ปริมาณ  ปริมาณ

รวม

4.1 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวชิาการ

4.2 การเพิม่ความแข็งแกร่งทางวชิาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 
 
การวิเคราะห์สาเหตุการเปล่ียนแปลงของต้นทุนผลผลิต 
 จากตารางท่ี 8 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดังนี ้

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลิตท่ีมีต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากจ านวนนักศึกษามากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น จ าแนกตามกลุ่ม ดังน้ี 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น  11.90% 
- ผลงานจัดหารายได้จากการบรหิารสินทรัพย์ ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น  99.40% 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลิตท่ีมีต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากจ านวนนักศึกษาลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น จ าแนกตามกลุ่ม ดังน้ี 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น  18.29% 
- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้5น  14.80% 
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3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลิตท่ีมีต้นทุนโดยรวมสูงขึ้น มีจ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการมากขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังนี้ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 1.35% 
- ผลงานการให้บริการวิชาการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 5.75% 

o จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 3.84%  
o การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 4.26% 

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน มีต้นทุนโดยรวมลดลง อันเนื่องมาจากจ านวนผู้ใช้บริการ/จ านวนผลงานเพิ่มขึ้น การด าเนินกิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีการลงทุนไว้บางส่วนจากปีท่ีผ่านมาจึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลงลง จ าแนก ดังนี้ 

- การส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  12.78% 
- ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  21.11% 
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  61.85% 
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ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
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จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาคเรียนที่ 2/2557, 3/2557 และ 1/2558 

SCH FTES

2_2557 3_2557 1_2558 รวม 2_2557 3_2557 1_2558 รวม

กลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี 34,782    711       32,622    68,115    2,245.94  54.69      2,161.35    1,824.30    

กลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท 1,341     411       1,767      3,519      149.00     45.67      196.33       130.33       

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี 89,803    7,492     105,742   203,037  6,352.67  576.31     7,277.29    5,347.27    

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท 1,617     720       1,140      3,477      168.42     80.00      123.75       131.14       

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก 153        114       183         450        17.00       12.67      20.17         16.70        

กลุ่มสาขาวชิาบริหารระดับปริญญาตรี 120,352  17,847   131,453   269,652  8,859.11  1,372.85  9,477.26    7,017.47    

กลุ่มสาขาวชิาบริหารระดับปริญญาโท 975        597       1,098      2,670      108.33     66.33      122.00       98.89        

กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิิตรศิลปแ์ละประยกุต์ศิลปร์ะดับปริญญาตรี 15,740    126       17,651    33,517    984.10     9.69        1,123.00    905.55       

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาตรี 81,708    3,848     78,439    163,995  5,609.29  296.00     5,409.58    4,335.02    

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาโท 126        69         72          267        14.00       7.67        8.00          9.89          

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรี 6,225     747       7,311      14,283    478.85     57.46      562.38       366.23       

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท 693        193       570         1,456      77.00       21.44      63.33         53.93        

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาเอก 151        239       366         756        16.11       26.56      40.42         28.15        

รวมทัง้สิ้น 353,666  33,114   378,414  765,194  25,080     2,627.33  26,584.87  20,264.87  

กลุ่มสาขาวชิา

 
 

 

 

 


