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ส่วนที่ 1  แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีการด าเนินการโดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏว่ามีคา่ใช้จ่ายโดยรวมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ สรุปดังตาราง 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเภทค่าใช้จา่ย  
ปีงบ 

ประมาณ 

ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 

ค่าใช้จ่ายของ

หน่วยงาน 

เงินเดอืนและ

ค่าจ้าง 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้

สอย 

ค่าใช้จ่ายอื่น รวม ค่า

สาธารณูปโภค 

ค่าจ้างเหมา

ท าความ

สะอาด 

ค่ารักษาความ

ปลอดภัย 

ค่าใช้จ่ายอื่น รวม 

2560 444,358,749.75  257,848,288.85  1,432,966,246.33  210,873,586.31  2,346,046,871.24  88,411,781.53  5,028,000.00  13,064,177.64  21,813,781.85  124,317,741.02  2,470,364,612.26  

2561 473,318,479.50  267,304,716.55  1,119,356,725.46  332,700,269.97  2,192,680,191.48  83,820,309.52  5,469,299.76  12,837,879.76  15,383,119.16  117,510,608.20  2,310,190,799.68  

 

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

ค่าใช้จ่ายทางตรง -6.54%      ค่าใช้จ่ายทางออ้ม -5.48% 

ค่าใช้จ่ายเงนิเดือนฯ 6.52%      ค่าสาธารณูปโภค -5.19% 

ค่าใช้จ่ายคา่จ้างชั่วคราว 3.67%      ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 8.78% 

ค่าตอบแทนใช้สอยฯ -21.89%      ค่ารักษาความปลอดภัย -1.73% 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 57.77%      คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ -29.48% 

จากการเปรียบเทียบวิเคราะหต์้นทุนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบสาเหตุของการเพิ่ม-ลด ของตน้ทุน ดังนี้ 

 1. ค่าใช้จา่ยทางตรงลดลง คิดเป็นรอ้ยละ 6.54 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้มกีารด าเนินการ ดังนี้ 

  1.1 หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย มกีารจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งถ่ายทอดแผน

ดังกล่าวใหห้นว่ยงานภายในได้ยึดเป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

  1.2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เกิดรายได้ ซึ่งส่งผลใหห้น่วยงานมี

ต้นทุนในการจัดโครงการฯ ท าให้มคี่าใช้จา่ยอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น 
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 2. คา่ใช้จ่ายทางอ้อมในภาพรวมลดลงคิดเป็น ร้อยละ 5.48 จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางออ้มพบว่า ค่าใช้สอยอื่นๆ ลดลงเนื่องจากหน่วยงานมี

การด าเนนิการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีการก ากับดูแลในแตล่ะกิจกรรมอย่างชัดเจน 

 3. ผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 จากผลการด าเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ทบทวนกิจกรรมตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนิ นงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพื่อจัดท า แผนการเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 ตารางที่ 2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดทรัพยากร 

กจิกรรม มาตรการ 
การด าเนนิงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

หน่วยงานที่

ก ากับดูแล 

1.1 การประหยัดพลังงาน

ไฟฟา้ 

 

1. ลดก าลังไฟฟา้ของเครื่องใชไ้ฟฟา้ลง  อาทิ 

   - ปรับเปลี่ยนอุปกรณท่ี์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   - ใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟา้ที่มฉีลากประหยัดพลังงาน หรือ ฉลาก

เบอร์ 5 

   - ใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟา้ที่มขีนาดเหมาะสมกับการใชง้าน 

2. ลดช่ัวโมงการท างาน อาทิ 

   - การปิดอุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟา้ เมื่อไม่ใชง้าน 

   - การบ ารุงรักษา-การท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

3. ระบบปรับอากาศ 

   3.1 ก าจัดแหลง่ความร้อน /ความชืน้ ภายในหอ้ง 

   3.2 ช่วยคอยลเ์ย็นกินความร้อนให้ได้มาก ๆ 

        · หมั่นท าความสะอาด 

        - ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์เย็น

เดอืนละ 1 คร้ัง 

        - ท าความสะอาดแผงระบายอากาศร้อนทุก 6 เดอืน 

 

     ปั จ จุ บั น

ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี

ค่าใชจ้่ายพลังงานไฟฟ้า 

ณ สิ้ น ปีงบประมาณ 

2 5 6 1  จ า น ว น 

59,214,642.94 บาท 

- ล ด ป ริ ม า ณ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย

พ ลั ง ง า น ด้ า น

ไฟฟา้ได้ 5% ต่อ

ปี เ มื่ อ เ ที ย บ

ค่าใช้จ่ายในปีท่ี

ผ่านมา 

ทุกหน่วยงาน กองกลาง 

ส านักงาน

อธิการบดี 
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กจิกรรม มาตรการ 
การด าเนนิงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

หน่วยงานที่

ก ากับดูแล 

   3.3 ชว่ยคอยล์ร้อนถ่ายความร้อนออกให้ได้เยอะ ๆ 

        · ตดิตัง้คอมเพรสเซอร์ให้ถูกต าแหนง่ 

        - ต าแหนง่ของคอมเพรสเซอร์มีความส าคัญ ถ้าวางไม่

ถูกจะท าให้เครื่องท างานมากขึ้น และสิ้นเปลอืงพลังงาน 

   3.4 ลดการร่ัวไหล 

        · พัดลมระบายอากาศ ใชเ้มื่อจ าเป็น ใชบ่้อย ๆ 

สิน้เปลอืงพลังงาน ทัง้ในสว่นของพัดลม และ

เครื่องปรับอากาศ 

        · ตรวจดูรอยร่ัวตา่งๆ ตามขอบประตู หน้าตา่ง 

   3.5 ลดใชเ้ครื่องปรับอากาศ เช่น ปิดเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู) เร็วขึน้วันละ 1 ช่ัวโมง  

4. ระบบแสงสวา่ง 

    4.1 ปิดไฟเมื่อไมใ่ช ้

        · ในเวลาพักเท่ียง ถ้าปิดหลอดผอม (ฟลูออเรสเซนต์) 

100 หลอด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะประหยัดคา่ไฟได้เดอืนละ 

42 บาท 

        · ถ้าลืมปิดหลอดไฟ 1 หลอด ก่อนกลับบ้าน จะเสียคา่

ไฟถึง 2 บาทตอ่วัน 

    4.2 ปิดไฟ-เปิดมา่นหรือหนา้ตา่ง 

        · ปิดไฟ-เปิดมา่นหรือหนา้ตา่ง เพื่อรับแสงธรรมชาติ

แทนการใชห้ลอดไฟ 

    4.3 ท าความสะอาดหลอดไฟอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

        · ท าความสะอาดหลอดไฟอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

เพราะฝุ่น ละอองท่ีเกาะอยู่จะท าให้แสงสวา่งน้อยลง 
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กจิกรรม มาตรการ 
การด าเนนิงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

หน่วยงานที่

ก ากับดูแล 

    4.4 ติดต้ังแผนผังสวิตซ์ เปิด-ปิด ไฟ และอุปกรณไ์ฟฟา้ 

ท าให้ประหยัดพลังงาน 

        · ตดิตัง้แผนผังสวติซ์ เปิด-ปิด ไฟ และอุปกรณไ์ฟฟา้ 

ท าให้ประหยัดพลังงาน เน่ืองจากจะท าให้เราสามารถเปิด-

ปิดได้ถูกต้องไมต่อ้งลองผิดลองถูก 

        · เปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอดคอมแพค 

    4.5 ติดต้ังสวิตซก์ระตุก 

        · ตดิตัง้สวติซ์กระตุก เพือ่ให้สามารถปดิไฟเฉพาะจุดได้ 

เมื่อมีบางคนไมไ่ด้น่ังท างาน ลงทุนประมาณ 200 บาท ตอ่ชุด 

พร้อมตดิตัง้ 

        · เปลี่ยนจากหลอดผอม เป็นหลอดจิ๋ว 

5. คอมพิวเตอร์ 

    5.1 การเลอืกซือ้คอมพิวเตอร์ ควรเลอืกซือ้รุ่นท่ีมี Energy 

Star 

    5.2 ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครัง้ เมื่อไม่ใชง้านเกิน 15 นาที 

6. เครื่องพิมพ์ 

        · ใชเ้ครื่องพิมพแ์บบเครอืข่าย (Network Printer) เพื่อ

ลดจ านวนของ Printer ให้น้อยลง 

        · ตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ ์เพื่อ

ป้องกันความผิดพลาด จะท าใหไ้มเ่ปลอืงกระดาษ และ

พลังงาน 

        · เลอืกพมิพแ์บบประหยัดจะช่วยให้ประหยัดหมึกและ 

พลังงาน 
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กจิกรรม มาตรการ 
การด าเนนิงานใน
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เป้าหมาย 
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รับผดิชอบ 

หน่วยงานที่
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7. เครื่องถา่ยเอกสาร 

        · การเลอืกซือ้เครื่องถา่ยเอกสาร 

        - เลอืกท่ีมีระบบถ่ายได้ท้ัง 1 หนา้และ 2 หนา้ จะท าให้

ประหยัดกระดาษ 

       - เลอืกท่ีมีระบบประหยัดพลังงาน Energy Star 

        · หลังใช้กดปุ่ม Standby Mode จะประหยัดพลังงาน 

ได้ถงึ 95% เทียบกับขณะท่ีเปิดเครื่องรอท างาน 

        ·  ไมต่ัง้เครื่องถา่ยเอกสารในหอ้งปรับอากาศ จะชว่ย

ลดการท างานของเครื่องปรับอากาศ 

8. กระตกิน้ ารอ้น 

        ·  ดึงปลั๊กให้เร็วกว่าปกติ 1 ช่ัวโมงต่อวัน 

9. ตู้เย็น 

    9.1 ไมค่วรเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดไว้นานๆ และอย่าน าของ

ร้อนเข้าแช่ในตูเ้ย็น 

       9.2 เลอืกซือ้ตู้เย็นชนิดท่ีสามารถกดน้ าเยน็ได้จาก

ภายนอกหรือเลอืกใช้คูลเลอร์หากความตอ้งการน้ าเย็นมมีาก 

    9.3  หมั่นท าความสะอาดแผงร้อนท่ีอยูด่้านหลังของตูเ้ย็น 

    9.4  หมั่นตรวจตราขอบยางประตูอย่าให้มีการร่ัวไหล

เนื่องจากจะท าให้อากาศร้อนภาย นอกเขา้ไปภายใน 

10. พื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร 

     มกีารค านวณพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารเพื่อวิเคราะห์

ความเหมาะสมของขนาด BTU เครื่องปรับอากาศตอ่

ห้องเรียน 

11. จ านวนวันท่ีมีการเรียนการสอน 
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กจิกรรม มาตรการ 
การด าเนนิงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

หน่วยงานที่

ก ากับดูแล 

     การใชไ้ฟฟา้คิดค านวณค่าพลังงานในอัตรา TOU คือ จะ

คิดค่าพลังงานในเวลา 09.00 น. – 22.00 น. ในวันธรรมดา

และคิดค่าดมีาลชาร์จ เพราะจัดให้มีการเรียนการสอนหรือ

กิจกรรมท่ีใชพ้ลังงานมาก 

1.2 การประหยัดเชื้อเพลงิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การลดใชพ้ลังงานน้ ามัน 

  1.1 ขับรถไมเ่กิน 90 กม./ชัวโมง 

  1.2 ไมข่ับก็ดับเครื่อง 

  1.3 วางแผนก่อนการเดินทาง 

  1.4 ตรวจเช็คเครื่องยนต์และลมยางให้ได้ตาม 

       มาตรฐานก่อนออกเดินทาง 

  1.5 เดนิทางน้อยกวา่ 3 คน ใชร้ถยนต์สาธารณะ 

  1.6 เดนิทางเส้นทางเดียวกัน ไปด้วยกัน 

  1.7 ใชอุ้ปกรณส์ื่อสารแทนการเดินทาง เชน่  

      - เอกสารเร่งดว่นก็ใช้วิธีสง่โทรสาร แทนการเดินทาง 

      - หนังสือราชการท่ีไม่เร่งดว่นก็ใช้วิธีสง่ E mail หรือ 

        รวบรวมสง่ทางไปรษณีย์แทน 

  1.8 จัดอบรมพนักงานขับรถยนต์ของหนว่ยงาน 

        เพิ่อลดการใช้พลังงานน้ ามัน 

  1.9 จัดท ารายงานการใชรถยนต์ประจ าวันและรายงาน 

     1.9.1 แบบบันทึกการใช้รถยนต์ พนักงานประจ ารถ 

           รายงาน เดือนละ 1 ครัง้ 

      1.9.2 แบบตรวจสอบสภาพรถยนต์ประจ าวัน 

           - ตรวจวดัระดับน้ ามัน 

           - ตรวจวัดระดับน้ าในหม้อน้ า 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  จ า น ว น

1,709,189.99 บาท  

 

- ลดปริมาณการ

ใช้พลั ง งานด้ าน

เชื้อเพลิงได้  5% 

ต่อปีเมื่อเทียบค่า

จ ริ ง กั บ ค่ า

ค่ า ใ ช้ จ่ าย ใน ปี ท่ี

ผ่านมา 

ทุกหน่วยงาน กองกลาง 

ส านักงาน

อธิการบดี 



 
7 

กจิกรรม มาตรการ 
การด าเนนิงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

หน่วยงานที่

ก ากับดูแล 

 

 

 

           - ตรวจวัดระดับน้ ามันเบรค/ครัชและทดสอบระบบ 

           - ตรวจสอบระบบสัญญาณไฟสอ่งสวา่ง 

           - ตรวจสอบระบบปรับอากาศ 

           - ตรวจวัดระดับลมยางให้ได้มาตรฐาน 

  1.10 จัดท ารายงานการใช้พลังงานน้ ามันของรถยนต์ 

         รายปี เพ่ือจัดท าสถิติเปรียบเทียบความคุ้มคา่ 

1.3 การประหยัดน้ า 1. ปิดน้ าทุกคร้ังท่ีไม่ใช้งาน และใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า งดการใช้

น้ าอย่างฟุม่เฟือย 

2. ดูแลก๊อกน้ าและอุปกรณ์ใช้น้ าทุกชนิดให้ปิดสนิทอยู่เสมอ

หลังจากไมใ่ชง้าน 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ า ท่อน้ า อย่างสม่าเสมอและแจ้ง

ซ่อมแซมทันทีเมื่อชารุด 

4. ใชน้้ าจากบอ่เก็บน้ าธรรมชาติ ในการรดน้ าตน้ไม้ 

5. ใชภ้าชนะรองน้ าแทนการเปิดน้ าโดยตรงจากก๊อกน้ า 

6. รณรงค์เร่ืองการใช้น้ าอย่างรู้ค่าและให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7. กาหนดให้ทุกหน่วยงานเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีใช้น้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพสูง รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเน้นการ

ประหยัดหรือสินค้าท่ีมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและ

อนุรักษน์้ า 

8. ตรวจสอบท่อประปาภายในหน่วยงาน เพื่อหาจุดร่ัวไหล

ของน้ า 

9. ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้น้ าในการใช้น้ าประปา เช่น 

ก๊อกน้ า  ชักโครก โดยการตรวจสอบอุปกรณ์การใช้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี

ค่าใชจ้่ายดา้นน้ าประปา 

จานวน 4,745,736.94 

บาท 

- ล ด ป ริ ม า ณ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย

น้ าประปาได้ 5% 

ต่อปีเมื่อเทียบกับ

ค่ า ใช้ จ่ าย ใน ปี ท่ี

ผ่านมา 

ทุกหน่วยงาน กองกลาง 

ส านักงาน

อธิการบดี 
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กจิกรรม มาตรการ 
การด าเนนิงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

หน่วยงานที่

ก ากับดูแล 

น้ าประปาให้อยู่ ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการร่ัวซึม หาก

ตรวจสอบพบให้รีบด าเนินการจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

และให้มีการตรวจสอบอย่างสมา่เสมอ 

10. ปิดวาล์วน้ าหรืออุปกรณ์การใช้น้ าประปาทุกชนิดให้สนิท 

หลังการใช้ทุกคร้ัง แจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ

และให้ความร่วมมอืในการปฏบัิติ 

11.การรดน้ าต้นไม้ ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ าต้นไม้แทน

การฉีดน้ าด้วยสายยาง 

12. น าหลักการ 3 R คือ การลดใช้น้ า (Reduce) การใช้น้ า 

(Reuse) การน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาปรับใช้ตาม

ความเหมาะสมกับหนว่ยงาน 

1.4 การควบคุมการใช้วัสดุ

ส านักงาน  

 

1. การลดการใช้กระดาษ 

   - เนน้การพิมพ ์2 หนา้ หรือใชก้ระดาษ Reuse ในการพิมพ์

งาน 

   - น าระบบ E-Document มาใชใ้นการบริหารงาน 

   - ใช้การ scan เอกสารเพื่อเก็บเอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์

อเิล็กทรอนิกส์ 

   - ใช้ E-mail ในการส่งข้อมูลท่ีไม่เป็นทางการแทนการใช้

กระดาษ 

   - ใช้คอมพิวเตอร์ ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษใน

การจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

 2. การลดการใชห้มกึพิมพ์ 

   - ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลทุกครัง้ก่อนพิมพ์ 

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี

ค่าใช้จ่ ายด้านการใช้

วัสดุส านักงานอยู่ท่ี  

30,538,556.43 บาท   

- ประหยัด

ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ

ส านักงาน ได้ ไม่

น้อยกว่า 5% ต่อ

ปี เมื่อเทียบกับปีท่ี

ผ่านมา 

ทุกหน่วยงาน กองคลัง  

ส านักงาน

อธิการบดี 
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กจิกรรม มาตรการ 
การด าเนนิงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

หน่วยงานที่

ก ากับดูแล 

   - เลือกพิมพ์แบบโหมดประหยัดจะช่วยให้ประหยัดหมึก

พิมพ ์

   - จัดท าบัญชลีงทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ไว้ควบคุมการใช้

งาน 

1.5 การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

และวัสดุคงทนถาวร 

 

1. จัดท าคู่มอืเกี่ยวกับการใชท้รัพย์สนิตามความเหมาะสม 

2. บ ารุงรักษาเคร่ืองตามข้อแนะน าท่ีให้ไว้ในคู่มือการใช้ และ

หมั่นท าความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยอย่าง

สม่ าเสมอท้ังก่อนและหลังการใชง้าน 

3. ส ารวจและจัดจ าหน่ายครุภัณฑท่ี์มีการใชง้านเกิน 5 ปี 

 

 

 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

มหาวทิยาลัยมี

ค่าใชจ้่ายในการ

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์

และการใชว้ัสดุครุภัณฑ ์

อยู่ท่ี 1,492,116.52 

บาท 

- ประหยัด

ค่าใชจ้่ายใน 

จัดซือ้และ

ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ 5% 

จากปท่ีีผ่านมา 

ทุกหน่วยงาน กองคลัง  

ส านักงาน

อธิการบดี 
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 

   2.1 การลดขั้นตอนกระบวนการรับนักศึกษา (การรับตรง) 

ชื่อกิจกรรม/ 

 กระบวนการ 

 

Process (ก่อนลด) 

(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

วธิีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/

ลดเวลา 

ยกเลิก

ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ

กิจกรรมอื่น 

ก่อน 

การปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง

การปรับปรุง 

ก่อนการ

ปรับปรุง 

เป้าหมาย

หลังการ

ปรับปรุง 

ก า ร ล ด ขั้ น ต อ น

กระบวนการการรับ

นักศึกษา (การรับตรง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

  เชิงคุณภาพ 

จ านวน

นักศึกษาทีม่อบ

ตัวเป็นไปตาม

แผนการรับ

นักศึกษา  

ร้อยละของ

จ านวน

นักศึกษาทีม่อบ

ตัวเป็นไปตาม

แผนการรับ

นักศึกษา รอ้ย

ละ 85  

เชิงคุณภาพ 

จ านวน

นักศึกษาทีม่อบ

ตัวเป็นไปตาม

แผนการรับ

นักศึกษา  

ร้อยละของ

จ านวน

นักศึกษาทีม่อบ

ตัวเป็นไปตาม

แผนการรับ

นักศึกษา ร้อย

ละ 85 

ต้นทุนรว่ม 

400,000 

บาท 

 

 

 

ปรมิาณงาน 

1 

กระบวนการ 

 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

400,000 

บาท 

 

 

ต้นทุนรว่ม 

400,000 

บาท 

 

 

 

ปรมิาณงาน 1 

กระบวนการ 

 

 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

400,000 

บาท 

 

 

ขั้นตอนแผนรับการนักศึกษา 

ขั้นตอนรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ขั้นตอนการสอบคัดเลือก และสอบ

สัมภาษณ์นักศึกษา 

 

ขั้นตอนมอบตัวนักศึกษา 

 

กระบวนการ  

การรับนักศึกษาและมอบตัว 

2 ขั้นตอน 

1 ขั้นตอน 

3 ขั้นตอน 

2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนแผนรับการนักศึกษา 

ขั้นตอนการสอบคัดเลือก และสอบ

สัมภาษณ์นักศึกษา 

ขั้นตอนมอบตัวนักศึกษา 

ขั้นตอนรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ 

กระบวนการ  

การรับนักศึกษาและมอบตัว 

1 ขั้นตอน 

3 ขั้นตอน 

1 ขั้นตอน 

1 ขั้นตอน 

ขั้นตอนรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ 

1 ขั้นตอน 

ขั้นตอนรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

1 ขั้นตอน 
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2.2 การลดขั้นตอนกระบวนการรับนักศึกษา (การรับแบบโควตา) 

ชื่อกิจกรรม/ 

 กระบวนการ 

 

Process (ก่อนลด) 

(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการด าเนินงาน) 

วธิีการด าเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/

ลดเวลา 

ยกเลิก

ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ

กิจกรรมอื่น 

ก่อน 

การปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง

การปรับปรุง 

ก่อนการ

ปรับปรุง 

เป้าหมาย

หลังการ

ปรับปรุง 

ก า ร ล ด ขั้ น ต อ น

กระบวนการการรับ

นักศึกษา (การรับแบบ

โควตา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

  เชิงคุณภาพ 

จ านวน

นักศึกษาทีม่อบ

ตัวเป็นไปตาม

แผนการรับ

นักศึกษา  

ร้อยละของ

จ านวน

นักศึกษาทีม่อบ

ตัวเป็นไปตาม

แผนการรับ

นักศึกษา ร้อย

ละ 85  

เชิงคุณภาพ 

จ านวน

นักศึกษาทีม่อบ

ตัวเป็นไปตาม

แผนการรับ

นักศึกษา  

ร้อยละของ

จ านวน

นักศึกษาทีม่อบ

ตัวเป็นไปตาม

แผนการรับ

นักศึกษา ร้อย

ละ 85 

ต้นทุนรว่ม 

400,000 

บาท 

 

 

 

ปรมิาณงาน 

1 

กระบวนการ 

 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

400,000 

บาท 

 

 

ต้นทุนรว่ม 

400,000 

บาท 

 

 

 

ปรมิาณงาน 1 

กระบวนการ 

 

 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

400,000 

บาท 

 

 

ขั้นตอนแผนรับการนักศึกษา 

ขั้นตอนรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ขั้นตอนการสอบคัดเลือก และสอบ

สัมภาษณ์นักศึกษา 

 

ขั้นตอนมอบตัวนักศึกษา 

 

กระบวนการ  

การรับนักศึกษาและมอบตัว 

1 ขั้นตอน 

1 ขั้นตอน 

3 ขั้นตอน 

2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนแผนรับการนักศึกษา 

ขั้นตอนการสอบคัดเลือก และสอบ

สัมภาษณ์นักศึกษา 

ขั้นตอนมอบตัวนักศึกษา 

ขั้นตอนรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ 

กระบวนการ  

การรับนักศึกษาและมอบตัว 

1 ขั้นตอน 

2 ขั้นตอน 

2 ขั้นตอน 

1 ขั้นตอน 

ขั้นตอนรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ 

1 ขั้นตอน 

ขั้นตอนรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

1 ขั้นตอน 
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3. การปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง 

กิจกรรม มาตรการ 
การด าเนนิงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่

ก ากับดูแล 

3. การปรับปรุงกิจกรรมอยา่งแท้จริง 

3.1 การบริหารจัดการ

งบประมาณ 

1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหน่วยงานวางแผนและบริหาร

งบประมาณในระบบงาน ERP : Enterprise Resource 

Planning)  

2. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการด าเนินงานในระบบงาน ERP : 

Enterprise Resource Planning) 

3.  จัดท าแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ

แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ าย เ งินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ

งบประมาณ 

4. ด าเนินการจัดประชุมเครือข่ายแผนและงบประมาณ เป็น

ประจ าทุกเดือนเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านแผนและงบประมาณ 

     ณ สิน้ปีงบประมาณ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

พ . ศ .  2 5 6 2 

มหาวิทยาลัยมีผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ

แผ่นดินในภาพรวมได้ 

99.60 %  

- ณ  สิ้ น ปี ง บ 

ประมาณเบิกจ่าย

ง บ ป ร ะ ม า ณ

ร า ย จ่ า ย ใ น

ภาพรวมได้ 95 %  

ทุกหน่วยงาน กองนโยบาย

และแผน 

ส านักงาน

อธิการบด ี

 

 



 
13 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ตารางที่ 3 ผลการด าเนินการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กจิกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลเุป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรงุ 

ในปีต่อไป 

1. การเพิ่มประสทิธิภาพด้านผลการประหยดัทรัพยากร 

1.1 การประหยัด

พลังงานไฟฟา้ 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

- ลดปริมาณค่าใช้จ่าย

พลังงานด้านไฟฟ้าได้ 

5% ต่อ ปี เมื่ อ เ ทียบ

ค่าใชจ้่ายในปท่ีีผ่านมา 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี ได้การด าเนนิการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ดังนี้ 

- แตง่ตัง้คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน ที่ 1500/2558 ลง

วันท่ี 28 เมษายน 2558 เพื่อท าหน้าท่ีด าเนินการจัด

การพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของ

มหาวทิยาลัย   

- ก าหนดนโยบาย เร่ือง นโยบายการอนุรักษพ์ลังงาน และมีการ

ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประกาศมาตรการ

ประหยัดพลังงานและรณรงค์การประหยัดพลังงานให้ทุก

หนว่ยงานรับทราบและปฏิบัตติาม 

- ท าบันทึกรายงานการใชป้ริมาณไฟฟ้า เชื้อเพลิงเป็นประจ าทุก

เดอืน เพื่อท่ีจะด าเนินการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง

พลังงาน  

www.e-report.energy.go.th          

- รายงานการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานเพื่อ

ค านวณปริมาณการใชไ้ฟฟา้ เชื้อเพลงิ ในแต่ละไตรมาส 

- ตดิตามและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ปลีะ 2 คร้ัง  

- ประชุมติดตามผลการประหยัดพลังงาน  หาแนวทางแก้ไขใน

บรรลุ - ส ารวจและตรวจสอบ

อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศ เพื่อ

ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นและ

ประหยัดพลังงาน 

- ตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อ

ลดค่ า ใช้ จ่ า ยพลั ง งาน

ไฟฟา้ 
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กจิกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลเุป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรงุ 

ในปีต่อไป 

จุดที่บกพร่อง  

- ด าเนนิการเปลี่ยนแปลงอุปกรณแ์ละเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ระบบแสง

สว่างและระบบเคร่ืองปรับอากาศ ให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 

     จากการด าเนินตามกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯมีค่าใช้จ่าย

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า งบประมาณจ านวน 49,570,611.72  

บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯมีค่าใช้จ่าย

ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า งบประมาณจ านวน  59,214,642.94 

บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง ปี 2561 และ ปี 

2562 พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 

จ านวน 9,644,031.22 บาท คิดเป็น 16.29 % สามารถลดการ

ใชพ้ลังงานไฟฟา้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ปัจจัยสนับสนุน    

   -  มหาวทิยาลัยฯ มีนโยบายและมาตรการท่ีชัดเจน 

   -  มกีารตดิตามผลการใชจ้่ายพลังงานเป็นประจ าทุกเดอืน  

1.2 การประหยัด

เชื้อเพลงิ 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

- ลดปริมาณค่าใช้จ่าย

พลังงานด้านเชื้อเพลิงได้ 

5% ต่อปีเมื่อเทียบกับ

ค่าใชจ้่ายในปท่ีีผ่านมา 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี ได้การด าเนนิการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 

ดังนี้ 

- คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ท าหน้าท่ีด าเนินการจัด

การพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของ

มหาวทิยาลัย  ดังนี้ 

ไม่บรรลุ - ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

พลั ง ง า น เ ชื้ อ เ พลิ ง ใ ห้

เหมาะสมในการเดินทาง 

ประเภทการใช้งาน เช่น 

ใช้รถยนต์ให้ เหมาะกับ

ลักษณะเส้นทาง จ านวน

ผู้โดยสาร  

- ใช้บริการรถเช่าในการ
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีต่อไป 

- กําหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และมีการ

กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประกาศมาตรการ

ประหยัดพลังงานและรณรงค์การประหยัดพลังงานให้ทุก

หน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตาม 

- ทําบันทึกรายงานการใช้ปริมาณไฟฟ้า เชื้อเพลิงเป็นประจําทุก

เดือนให้หน่วยงานกองกลาง เพื่อที่จะดําเนินการกรอกข้อมูล

ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น  www.e-report 

.energy.go.th          

- รายงานการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานเพื่อ

คํานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง ในแต่ละไตรมาส 

- มีการติดตามและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ปีละ 2 

ครั้ง  

- มีการประชุมติดตามผลการประหยัดพลังงาน  หาแนวทาง

แก้ไขในจุดที่บกพร่องจากการดําเนินตามกิจกรรมการ

ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มหาวิทยาลัยฯมีค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานด้านเชื้อเพลิง 

งบประมาณจํานวน 1,686,038.76  บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานด้าน

เชื้อเพลิง งบประมาณจํานวน  1,709,189.99 บาท โดยเมื่อ

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง ปี 2561 และ ปี 2562 พบว่า 

มหาวิทยาลัยฯ มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดลง จํานวน 

23,151.23 บาท คิดเป็น 1.35 % ไม่สามารถลดการใช้

พลังงานเชื้อเพลิงได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้

 

เดินทางไปต่าง จังหวัด

หรือระยะทางไกล แทน

ก า ร ใ ช้ ร ถ ข อ ง

มหาวิทยาลัยที่มีสภาพ

เ ก่ า แ ล ะ ใ ช้ ป ริ ม า ณ

เชื้อเพลิงเป็นจํานวนมาก 

- ติดตามผลการ ใช้ จ่ าย

พลังงานเป็นประจําทุก

เดือน เพื่อนํามาปรับปรุง

แผนการประหยัดพลังงาน  

- มหาวิทยาลัยฯ เน้นการ

สื่ อ ส า ร น โ ย บ า ย แ ล ะ

มาตรการการประหยัด

เชื้อเพลิงสู่การปฏิบัต ิ
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กจิกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลเุป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรงุ 

ในปีต่อไป 

1.3 การประหยัด

น้ า 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

- ลดปริมาณค่าใช้จ่าย

น้ าประปาได้ 5% ต่อปี

เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน

ปีท่ีผ่านมา 

 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี ได้การด าเนนิการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการประหยัดน้ า ดังนี้ 

1. มีการรณรงค์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ปิดน้ าทุกคร้ังท่ี

ไมใ่ชง้าน และใชน้้ าอย่างรู้คุณค่า งดการใชน้้ าอย่างฟุ่มเฟือย 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ า ท่อน้ า อย่างสม่ าเสมอและแจ้ง

ซ่อมแซมทันทีเมื่อช ารุด 

3. รณรงค์เร่ืองการใช้น้ าอย่างรู้ค่าและให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีใช้น้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพสูง รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเน้นการประหยัด

หรือสินค้าท่ีมีนโยบายรักษาสิ่งแวดลอ้มและอนุรักษน์้ า 

5. ตรวจสอบท่อประปาภายในหน่วยงาน เพื่อหาจุดร่ัวไหล

ของน้ า 

6. ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้น้ าในการใช้น้ าประปา เช่น 

ก๊อกน้ า ชักโครก โดยการตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ าประปาให้

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการร่ัวซึม หากตรวจสอบพบให้รีบ

ด าเนินการจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้มีการตรวจสอบ

อย่างสมา่เสมอ 

         จากการด าเนนิกิจกรรมการประหยัดน้ าในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้น้ าประปา 

จ านวน 5,183,805.08 บาท ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้น้ าประปา จ านวน 

ไมบ่รรลุ  
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กจิกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการด าเนินงาน การบรรลเุป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรงุ 

ในปีต่อไป 

4,745,736.94 บาท  โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 

2561 กับ2562 พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้

น้ าประปาเพิ่มขึ้นจ านวน 438,068.14 บาท คิดเป็น 9.23 % ไม่

สามารถลดคา่ใชจ้่ายค่าน้ าประปาได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
1 . 4  การควบคุม

ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ

ส านักงาน  

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

- ประหยัดคา่ใชจ้่ายค่า

วัสดุส านักงาน ได้ไม่น้อย

กว่า 5% ต่อปี เม่ือเทียบ

กับปีท่ีผ่านมา 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองคลัง ส านักงาน

อ ธิการบดี  ได้มี ก ารด า เนินการตามกิ จกรรมการ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยฯ ตามกิจกรรมการควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน 

ประกอบด้วย กระดาษ หมึกพมิพ ์ดังนี ้

- คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุหรือการเบิกจ่ายให้

อยู่ในประมาณการท่ีก าหนดไว้ในการด าเนินงานแต่ละคร้ัง

ยกเวน้กรณีมีความจ าเป็น  

- รณรงค์ให้ใช้กระดาษ Reused และมีการน าระบบe-office มา

ใชก้ารด าเนนิกิจกรรมการควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน  

- จัดท ารายงาน/ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและมกีารสรุป

ยอดคงเหลอืประจ าทุกเดอืน 

       จากการด าเนินกิจกรรมควบคุมการใช้วัสดุส านักงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้

วัสดุส านักงาน จ านวน 34,887,448.72 บาท ในปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2561 มหาวทิยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุส านักงาน 

จ านวน 30,538,556.43  บาท  โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

ปีงบประมาณ 2561 กับ 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มี

ค่ า ใ ช้ จ่ า ยด้ า นก า ร ใ ช้ วั ส ดุ ส า นั ก ง า น เ พิ่ มขึ้ นจ า น ว น 

4,348,892.29 บาท คิดเป็น 14.24 % ไม่สามารถลดค่าใช้จ่าย

ไมบ่รรลุ -  ระดมความคิดร่วมกับทุก

ฝ่าย วิเคราะห์หาสาเหตุท่ี

ท าให้การควบคุมการใช้

วัสดุส านักงานไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

-ป ร ะ ก า ศ  เ ป้ า ห ม า ย 

น โ ย บ า ย  แ ล ะ แ ผ น

กิจกรรมให้ทุกหน่วยงาน

รับทราบ 

- ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม 

- ติ ด ต า ม แ ล ะ ส รุ ป /

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร

ด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง 
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีต่อไป 

ค่าวัสดุสํานักงานได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เนื่องจากใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษา

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ 

ต้องมีการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ

บริหารจัดการใหส้ามารถบริการใหก้ับนักศกึษาครอบคลุมทุกดา้น 

 

 

1.5 การบํารุงรักษา

ครุภัณฑ์และ

วัสดุคงทนถาวร 

 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

- ประหยัดค่าใช้จ่ายใน 

จัด ซื้อและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ 5% จากปีที่

ผ่านมา 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองคลัง สํานักงาน

อธิ การบดี  ได้ มี ก ารดํ า เนิ นการตามกิ จกรรมการ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยฯ ตามกิจกรรมการบํารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุ

คงทนถาวร ดังนี้ 

- จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ์ โดยมีรหัสควบคุมครุภัณฑ์ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดทําระเบียบการส่ง

ครุภัณฑ์ซ่อม  

- ดําเนินการเปรียบเทียบราคาก่อนซ่อมแซม รวมถึงสํารวจ

ราคา อะไหล ่อุปกรณ ์ไม่ให้สูงกว่าราคากลางที่กําหนดไว ้

- จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินตามความเหมาะสมเพื่อยืด

ระยะเวลาการใช้งานครุภัณฑ์และวัสดุ  

- บํารุงรักษาเครื่องตามข้อแนะนําที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้ และหมั่น

ทําความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างสม่ําเสมอทั้ง

ก่อนและหลังการใช้งาน 

- สํารวจและจัดจําหน่ายครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานเกิน 5 ปี      

    จากการดําเนินกิจกรรมการบํารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุ

คงทนถาวรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ มี

ค่าใช้จ่ายในบํารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร จํานวน  

บรรลุ -  ระดมความคิดร่วมกับทุก

ฝ่าย  เ พื่ อวางแผนการ

ดํา เนินการบํา รุง รักษา

ครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อให้

เป็นไปตามเป้าหมาย 

- กํ า ห น ด ดั ช นี วั ด

ความสําเร็จ 

- ป ร ะ ก า ศ  เ ป้ า ห ม า ย 

น โ ย บ า ย  แ ล ะ แ ผ น

กิจกรรมให้ทุกหน่วยงาน

รับทราบ 

- กําหนดให้ทุกหน่วยงานมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม 

- ติ ด ต า ม แ ล ะ ส รุ ป /

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีต่อไป 

1,199,290.30 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ 

มีค่าใช้จ่ายในบํารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรจํานวน 

1,492,116.52 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 กับ 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายใน

บํา รุง รักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรลดลง  จํานวน  

292,826.22 บาท คิดเป็น 19.62 % สามารถลดค่าใช้จ่ายการ

บํารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรได้ตามเป้าหมายที่

กําหนดไว้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย

ต้องดําเนินการบํารุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อให้สามารถ

พร้อมใช้งานและตอบสนองต่อผูร้ับบริการ 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 

2.1 การลดขั้นตอน

กระบวนการ รับ

นักศึกษา (การรับ

ตรง) 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

ก า ร ล ด ขั้ น ต อ น

กระบวนการรับนักศึกษา 

( ก า ร รั บ ต ร ง )  1 

กระบวนการ 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบายและแผน 

ได้มีการดําเนินการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการลดขั้นตอนกระบวนการรับ

นักศึกษา (การรับตรง) ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

ประจําปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 

2. จัดทําแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2562 เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

3. จัดทําปฏิทินการดําเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2562 เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

บรรลุ 1) มหาวิทยาลัยทําการ

เชื่อมต่อระบบการสมัคร

ไปยังระบบลงทะเบียน

ยืนยันตัวตน TCAS โดย

ทําเป็นระบบแจ้งเตือน

ผู้ ส มั ค ร ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน

การสมัครจะไม่สมบูรณ ์

2) เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน

การดําเนินการรับสมัคร 

ระบบ TCAS ให้มากขึ้น 

เช่น  เพจงานรับสมัคร 
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีต่อไป 

4.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย ให้ร่วมกันพิจารณาทบทวน เมื่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 - แนวทางและปฏิทินการพัฒนา /ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน   

 - ระบบงาน กระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่

สําคัญ สมรรถนะ ผูร้ับผิดชอบ  

-  ข้อกําหนดที่สําคัญ  และตัวชี้วัดของกระบวนการสร้างคุณค่า

และกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ 

5. พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและนําไปสู่การปฏิบัติ

(พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562) 

6. มีการติดตามการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการอย่าง

ต่อเนื่องจากการดําเนินกิจกรรมการลดขั้นตอนกระบวนการ

รับนักศึกษา (การรับตรง) มหาวิทยาลัยฯได้วางเป้าหมายหลัง

การปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงานการการลดขั้นตอน

กระบวนการรับนักศึกษา (การรับตรง)โดยการลดขั้นตอนใน

กระบวนการ  

     ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า 

มหาวิทยาลั ยฯ  สามารถลดขั้ นตอนในการดํ า เนิ น งาน

กระบวนการได้ตามเป้าหมาย ในขั้นตอนกระบวนการรับ

นักศึกษา (การรับตรง) จาก 9 ขั้นตอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เหลือ 7 ขั้นตอน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562สามารถ

บรรลุเป้าหมายการปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงานการ

กระบวนการได ้และมีผลการดําเนินงานของกิจกรรมดังนี้ 

เพจกองบริการการศึกษา 

เพจคณะ/วิทยาลัย 

3) จัดทําคู่มืออธิบายขั้นตอน

การดําเนินการสมัครสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษา ระบบ 

TCAS 
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีต่อไป 

         1) ลดขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกด้วยการรับสมัคร

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Online 

         2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสิ์สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต 

         3) ผู้สมัครเดินทางมาสอบและสัมภาษณ์ภายในหนึ่งวัน 

ทําให้ผู้สมัครไม่ต้องเสียเวลาหลายวันในขั้นตอนการสมัครเรียน 

และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักของผู้สมัครเรียน  

         4) มหาวิทยาลัยสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนการรับ

สมัครได้ และลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

2.2 การลดขั้นตอน

กระบวนการ รับ

นักศึกษา (การรับ

แบบโควตา) 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

ก า ร ล ด ขั้ น ต อ น

กระบวนการรับนักศึกษา 

(การรับแบบโควตา) 1 

กระบวนการ 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบายและแผน 

ได้มีการดําเนินการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการลดขั้นตอนกระบวนการรับ

นักศึกษา (การรับแบบโควตา) ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

ประจําปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 

2. จัดทําแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2562 เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

3. จัดทําปฏิทินการดําเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2562 เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

4 .  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย ให้ร่วมกันพิจารณาทบทวน  

บรรลุ 1) มหาวิทยาลัยทําการ

เชื่อมต่อระบบการสมัคร

ไปยังระบบลงทะเบียน

ยืนยันตัวตน TCAS โดย

ทําเป็นระบบแจ้งเตือน

ผู้ ส มั ค ร ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน

การสมัครจะไม่สมบูรณ ์

2) เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน

การดําเนินการรับสมัคร 

ระบบ TCAS ให้มากขึ้น 

เช่น  เพจงานรับสมัคร 

เพจกองบริการการศึกษา 

เพจคณะ/วิทยาลัย 
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีต่อไป 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 - แนวทางและปฏิทินการพัฒนา /ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน   

 - ระบบงาน กระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่

สําคัญ สมรรถนะ ผูร้ับผิดชอบ  

-  ข้อกําหนดที่สําคัญ  และตัวชี้วัดของกระบวนการสร้างคุณค่า

และกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ 

5.พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและนําไปสู่การปฏิบัติ

(พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562) 

6. มีการติดตามการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการอย่าง

ต่อเนื่องจากการดําเนินกิจกรรมการลดขั้นตอนกระบวนการ

รับนักศึกษา  (การ รับแบบโควตา )  มหาวิทยาลั ยฯ ได้

วางเป้าหมายหลังการปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงานการ

ลดขั้นตอนกระบวนการรับนักศึกษา (การรับแบบโควตา) โดย

การลดขั้นตอนในกระบวนการการ ผลการดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยฯ สามารถลด

ขั้นตอนในการดําเนินงานกระบวนการได้ตามเป้าหมาย 

สามารถบรรลุเป้าหมายการปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงาน

กระบวนการได ้ และมผีลการจากการลดขัน้ตอนดังกลา่ว ดังนี้ 

         1) ลดขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกด้วยการรับสมัคร

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Online 

         2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสิ์สอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต 

 

3) จัดทําคู่มืออธิบายขั้นตอน

การดําเนินการสมัครสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษา ระบบ 

TCAS 
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีต่อไป 

         3) ผู้สมัครเดินทางมาสอบและสัมภาษณ์ภายในหนึ่งวัน 

ทําให้ผู้สมัครไม่ต้องเสียเวลาหลายวันในขั้นตอนการสมัครเรียน 

และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักของผู้สมัครเรียน  

         4) มหาวิทยาลัยสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนการรับ

สมัครได้ และลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

3. ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง 

3.1 ก า ร บ ริ ห า ร

จั ด ก า ร

งบประมาณ 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

- ณ สิ้นปีงบประมาณ

เบิ กจ่ ายงบประมาณ

รายจ่ า ย ใ นภาพร วม   

ได ้95 % 

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบายและแผน 

ได้มีการดําเนินการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ตามกิจกรรมการดําเนินการวิเคราะห์ทาง

การเงินจากระบบงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้น (ERP: Enterprise 

Resource Planning) ดังนี้ 

    1. จัดทําคู่มือการวางแผนการใช้จ่าย การรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน 

    2. กําหนดให้ทุกหน่วยงานดําเนินการวางแผนการใช้จ่าย และ

เบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ ERP 

    3. กําหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

และผลการดําเนินงาน ผ่านระบบ ERP 

     4. จัดทําแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเสนอ

อธิการบดีและแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานนําไปเป็นแนวปฏิบัติในการบริหาร

จัดการงบประมาณ 

    5. จัดตั้งเครือข่ายเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

บรรลุ - กําหนดแนวทางการใช้

จ่ ายงบประมาณและ

นําสู่การปฏิบัต ิ

- แต่งตั้งคณะกรรมการ 

กํากับติดตามการบริหาร

งบประมาณ 

- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

เพื่อการติดตามผลการ

ดําเนินการ 
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีต่อไป 

    6 .  แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ ยนแปลง

งบประมาณฯ พร้อมปรับปรุงระบบ ERP ในเมนูการโอน

งบประมาณ 

    7. ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย และปัญหา อุปสรรค

ของการดําเนินงานผ่านระบบ ERP อย่างต่อเนื่อง 

    8. มีการประชุมเพื่อกํากับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ของหน่วยงานอย่างเป็นประจํา 

    9. มีการจัดอบรมสร้างความรู้ให้กับหน่วยงาน ในการติดตาม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

    10. มหาวิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานที่

หลากหลายในการเผยแพร่ผลการใช้จ่าย ให้คําปรึกษากับ

หน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ 

      ณ สิ้นปีงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณ พ .ศ . 2562  

มหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในภาพรวม

ได้ 98.17 % (จํานวน 789,498,646.19 บาท จาก  

804,208,941.64   บาท) 

      ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ณ 

สิ้นปีงบประมาณ พ .ศ .  2562 กับเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบประมาณในภาพรวมที่ร้อยละ 95 พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีผล

การเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.17 สามารถ

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา

จริง 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีต่อไป 

ปัจจัยสนับสนุน    

1. มีการจัดทําแผน/ ปฏิทินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. มีการสํารวจปัญหา อุปสรรคการใช้ระบบ ERP ในการ

ปฏิบัติงาน 

3. กําหนดแนวทางการแก้ไขและดําเนินการปรับปรุงระบบ ERP 

ตามข้อเสนอแนะ 

4. มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

อย่างต่อเนื่อง 

5. ผู้บริหาร หน่วยงาน ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้จ่าย

งบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 รายงานการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

แนวทางการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการจัดท าตามเกณฑ์และแนวทางที่

กรมบัญชกีลางก าหนด โดยค านวณตามเกณฑท์ี่ครอบคลุมงบประมาณของมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการอนุมัติ  

ซึ่งหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนได้ใช้จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน และส าหรับหน่วยงานที่สนับสนุนด้ านการ

จัดการเรยีนการสอนได้ใช้จ านวนโครงการ/กิจกรรมเป็นเกณฑใ์นการปันส่วน  

เกณฑ์การปันส่วนของหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก ดังน้ี 

1. ส านักงานอธิการบดี แบ่งเงินงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

      ส่วนที่ 1 งบกลางปันส่วนให้ศูนย์ตน้ทุนหลักที่เป็นหนว่ยงานจัดการเรียนการสอน 6 คณะ ดังนี้ 

  
         

จ านวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จ านวนนักศกึษาของแตล่ะคณะ 

  จ านวนนักศกึษาทั้งหมด 

      ส่วนที่ 2 ค่าแรกเข้าปันส่วนให้ศูนย์ตน้ทุนหลักที่เป็นหนว่ยงานจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  
        

จ านวนงบประมาณส่วนที่  2 
X จ านวนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

  จ านวนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ทั้งหมด 

      ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปันส่วนให้ศูนย์ตน้ทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

  
        

จ านวนงบประมาณส่วนที่  3 
X จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

  จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด 
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2. ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) แบ่งเงนิ

งบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ค่าแรกเข้าปันส่วนให้ศูนย์ตน้ทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  
         

จ านวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จ านวนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ของแตล่ะคณะ/วิทยาลัย 

  จ านวนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ทั้งหมด 

ส่วนที่ 2 ค่าหอ้งสมุดและค่าอินเตอรเ์น็ตปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 

  
         

จ านวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จ านวนนักศกึษาของแตล่ะคณะ/วิทยาลัย 

  จ านวนนักศกึษาทั้งหมด 

3. ส านักการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมฯ (GE) แบ่งเงนิงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 

  ส่วนที่ 1 ค่าแท็บเล็ตปันส่วนให้ศูนย์ตน้ทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  
         

จ านวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จ านวนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

  จ านวนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ทั้งหมด 

ส่วนที่ 2 ค่าสอนวิชาการศกึษาทั่วไปปันส่วนให้ศูนย์ตน้ทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

  
         

จ านวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

  จ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
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4. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.) แบ่งเงนิงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค่าแรกเข้าปันส่วนให้ศูนย์ตน้ทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  
        

จ านวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จ านวนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

  จ านวนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ทั้งหมด 

 

ส่วนที่ 2 ค่าสอนวิชาของสสสร.ปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 6 คณะ ดังนี้ 

  
         

จ านวนงบประมาณส่วนที่  2 
X จ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

  จ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปันส่วนให้ศูนย์ตน้ทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

  
        

จ านวนงบประมาณส่วนที่  3 
X จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

  จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด 

5. ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม, อุดรธานี, สมุทรสงคราม และระนอง ปันส่วนให้ศูนย์ตน้ทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการ

เรียนการสอนในศูนย์ ดังนี้ 

  
         

จ านวนงบประมาณ 
X จ านวนนักศึกษาของแตล่ะคณะ/วิทยาลัย 

  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
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ส่วนที่ 2  รายงาน ผลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหลง่ของเงิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

  

(หนว่ย:บาท) 

                รายได้    จ านวน  

รายได้จากรัฐบาล   944,741,139.45 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   1,798,601,809.90 

รายได้จากเงนิช่วยเหลือและเงินบริจาค   27,625,166.11 

รายได้อื่น   118,751,322.35 

รายได้รวม   2,889,719,437.81 

หักค่าใช้จ่าย   2,827,729,807.32 

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จา่ย   61,989,630.49 
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ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    

 (หน่วย : บาท)  

ประเภทค่าใช้จ่าย เงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ งบกลาง(ถ้ามี) รวม 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 426,062,300.80 351,003,205.04 145,795,755.02 922,861,260.86 

2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 16,977,185.00 55,736,725.00 - 72,713,910.00 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 65,737,026.36 433,921,428.45 - 499,658,454.81 

4. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคลากร 44,150,292.78 63,959,931.29 - 108,110,224.07 

5. ค่าใช้จ่ายเดินทาง - 99,951,387.01 - 99,951,387.01 

6. ค่าสาธารณูปโภค 20,076,072.14 74,313,277.85 - 94,389,349.99 

7. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 122,892,187.50 196,334,498.09 - 319,226,685.59 

8. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 54,652,600.00 60,213,735.00 - 114,866,335.00 

9. ต้นทุนในการผลติผลผลิตอื่น 213,479.00 595,738,720.99 - 595,952,199.99 

รวม 750,761,143.58 1,931,172,908.72 145,795,755.02 2,827,729,807.32 

หมายเหตุ (กรณีที่ตน้ทุนผลผลติรวมไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินที่เสนอส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินตอ้งมกีารกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตาม

งบการเงินและต้นทุนผลผลิต) 

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน 3,423,682,007.31 

หัก ค่าใช้จา่ยที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลติ 595,952,199.99 

บวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต - 

รวมค่าใช้จา่ยผลผลิตของหน่วยงาน 2,827,729,807.32 
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ตารางที่ 3   รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(หน่วย : บาท)

เงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสือ่มราคา ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลกั 469,849,304.12      1,353,357,021.61     -                 255,099,121.63  2,078,305,447.36   

1 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี           38,156,673.10          24,952,895.95                     -         5,365,068.85 68,474,637.90         1,993.06         FTES 34,356.54          

2 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท                         -               8,813,313.71                     -            285,738.54 9,099,052.25           192.49           FTES 47,270.26          

3 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี           72,041,007.18        178,958,940.46                     -        55,001,951.46 306,001,899.10        8,326.67        FTES 36,749.61          

4 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท                         -             5,497,094.66                     -            454,592.01 5,951,686.67           145.17            FTES 40,998.05          

5 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก                         -             14,047,471.08                     -             661,951.10 14,709,422.18          198.21            FTES 74,211.30           

6 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาตรี          78,326,819.26         213,458,803.31                     -        81,209,294.58 372,994,917.15        10,394.32        FTES 35,884.49          

7 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาโท                         -               6,121,007.27                     -           408,985.62 6,529,992.89          164.46           FTES 39,705.66          

8 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาเอก                         -              3,229,347.50          169,563.24 3,398,910.74           63.45             FTES 53,568.33          

9 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาศลิปกรรม วิจติรศลิปแ์ละประยุกตศ์ลิปร์ะดับปริญญาตรี          27,271,897.34           17,250,330.95                     -          6,674,122.27 51,196,350.56          1,238.67         FTES 41,331.71            

10  จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาศลิปกรรม วิจติรศลิปแ์ละประยุกตศ์ลิปร์ะดับปริญญาโท                         -                 351,147.61                     -            159,058.81 510,206.42              30.20             FTES 16,894.25          

11 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาตรี         100,508,264.36         137,582,357.90                     -         33,640,214.71 271,730,836.97        4,035.31         FTES 67,338.28          

12 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาโท                         -             1,256,639.68                     -             47,990.84 1,304,630.52            11.27              FTES 115,761.36          

13 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาเอก                         -               1,242,195.55                     -             47,439.22 1,289,634.77           11.15              FTES 115,662.31          

14  จดัการเรียนการสอนดา้นกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี           19,605,313.45          84,626,471.75                     -        38,544,744.91 142,776,530.11         1,653.62         FTES 86,341.80          

15  จดัการเรียนการสอนดา้นกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท                         -              7,217,252.44                     -            275,625.53 7,492,877.97           64.78             FTES 115,666.53         

16  จดัการเรียนการสอนดา้นกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก                         -                447,768.16                     -               17,100.18 464,868.34             4.00               FTES 116,217.09          

17  จดัอบรมและสัมมนาเชงิวิชาการ                         -                149,900.72                     -                       -   149,900.72              142                คน 1,055.64            

18 สง่เสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม            6,621,729.21            4,202,503.10                     -          4,111,564.36 14,935,796.67         21,922            คน 681.32               

19 กจิกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสังคมและสิง่แวดลอ้ม           52,701,100.00                         -                       -                       -   52,701,100.00           41                 โครงการ 1,285,392.68      

## กจิกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การสร้างองคค์วามรู้พื้นฐานของประเทศ            5,006,961.00          18,756,944.89                     -           959,847.63 24,723,753.52          25                 โครงการ 988,950.14         

21 กจิกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่สร้างความมัน่คัง่ทางเศรษฐกจิ               551,500.00                         -                       -                       -   551,500.00              1                   โครงการ 551,500.00         

## ผลงานการน าเสนอและแผยแพร่ผลงานวิจยั                         -              29,123,131.01                     -                       -   29,123,131.01           766               ผลงาน 38,019.75           

## โครงการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต           11,786,683.14           44,515,783.52                     -         7,939,072.29 64,241,538.95          1,449             คน 44,335.09          

## โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร           14,453,555.00                         -                       -                       -   14,453,555.00          3,760             คน 3,844.03            

## โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่         39,672,488.98                         -                       -                       -   39,672,488.98         8,975             คน 4,420.33            

## จดัหารายไดจ้ากการบริหารสนิทรัพย์             3,145,312.10         551,555,720.39                     -         19,125,195.48 573,826,227.97        8                  โครงการ 71,728,278.50     

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน         158,019,651.96         381,481,389.02    145,795,755.02      64,127,563.96        749,424,359.96

1 ดา้นการเงนิและบญัชี          95,716,436.30        239,976,565.24     145,795,755.02      39,377,645.71 520,866,402.27        33,592.00       จ านวนเอกสาร 15,505.67           

2 ดา้นการพัสดุ         29,688,688.69          72,863,687.75                     -         11,912,222.84 114,464,599.28        10,199.00        จ านวนใบตรวจรับ 11,223.12            

3 ดา้นบริหารบคุลากร            5,617,907.35           13,790,501.28                     -          2,254,261.08 21,662,669.71          1,930.00         จ านวนบคุลากร 11,224.18            

4 ดา้นพัฒนาทรัพยากรบคุคล            7,075,617.88          24,543,684.13                     -         3,046,298.22 34,665,600.23         1,898.00         จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา 18,264.28          

5 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ           17,447,081.74          30,222,250.62                     -          7,477,045.54 55,146,377.90          31,358.00        จ านวนบคุลากร 1,758.61             

6 ดา้นตรวจสอบภายใน            2,473,920.00                84,700.00                     -             60,090.57 2,618,710.57            180.00            จ านวนงานตรวจสอบ 14,548.39           

627,868,956.08       1,734,838,410.63     145,795,755.02   319,226,685.59   2,827,729,807.32     \

ชือ่กิจกรรม ปรมิาณ 

รวม
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ตารางที่ 4  รายงานต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(หน่วย : บาท)

ชือ่ผลผลติ เงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสือ่มราคา ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย

 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 341,294,023.84  773,655,235.52   115,789,531.02   201,012,624.43  1,431,751,414.81    22,746.70  FTES 62,943.26          

1.1  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี) 341,294,023.84    724,950,759.69     115,789,531.02    197,105,379.11     1,379,139,693.66    21,952.72    FTES 62,823.18          

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี 49,549,890.10     51,222,399.95       10,511,874.00      9,800,772.85      121,084,936.90      1,993.06     FTES 60,753.28          

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี 119,642,847.18    289,092,861.46     43,919,513.00      73,532,893.46     526,188,115.10       8,326.67     FTES 63,193.10           

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาตรี 137,748,529.26    351,138,585.31      54,825,036.00     104,342,030.58    648,054,181.15       10,394.32    FTES 62,346.95          

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาศลิปกรรม วิจติรศลิปแ์ละประยุกตศ์ลิปร์ะดับปริญญาตรี 34,352,757.30      33,496,912.97       6,533,108.02       9,429,682.23      83,812,460.52        1,238.67      FTES 67,663.27          

1.2  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นสังคมศาสตร์ (ปริญญาโท) -                   27,922,099.25      -                   2,493,451.98       30,415,551.23         532.32        FTES 57,137.72           

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท -                   11,364,026.71        -                   714,110.54           12,078,137.25         192.49        FTES 62,746.83          

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท -                   7,524,027.66        -                   777,795.01          8,301,822.67         145.17         FTES 57,186.90          

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาโท -                   8,274,484.27        -                   775,153.62          9,049,637.89         164.46        FTES 55,026.38          

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาศลิปกรรม วิจติรศลิปแ์ละประยุกตศ์ลิปร์ะดับปริญญาโท -                   759,560.61           -                   226,392.81         985,953.42           30.20          FTES 32,647.46          

1.3  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นสังคมศาสตร์ (ปริญญาเอก) -                   20,782,376.58      -                   1,413,793.34        22,196,169.92        261.66        FTES 84,828.29         

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก -                   16,747,619.08       -                   1,103,149.10        17,850,768.18        198.21        FTES 90,059.88         

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาเอก -                   4,034,757.50         -                   310,644.24          4,345,401.74          63.45         FTES 68,485.45          

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123,577,553.36    193,989,687.13     21,284,722.00    42,766,088.77    381,618,051.26       4,057.73     FTES 94,047.18          

2.1  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี) 123,577,553.36    191,173,953.90      21,284,722.00     42,620,638.71     378,656,867.97     4,035.31      FTES 93,835.88         

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาตรี 123,577,553.36    191,173,953.90      21,284,722.00     42,620,638.71     378,656,867.97     4,035.31      FTES 93,835.88         

2.2  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาโท) -                   1,420,528.68        -                   73,000.84           1,493,529.52          11.27          FTES 132,522.58         

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาโท -                   1,420,528.68        -                   73,000.84           1,493,529.52          11.27          FTES 132,522.58         

2.3  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาเอก) -                   1,395,204.55         -                   72,449.22           1,467,653.77          11.15           FTES 131,628.14         

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาเอก -                   1,395,204.55         -                   72,449.22           1,467,653.77          11.15           FTES 131,628.14         

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ 29,058,049.45    115,074,690.35     8,721,502.00      42,671,016.62     195,525,258.42      1,722.40     FTES 113,519.08         

3.1  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาตรี) 29,058,049.45     106,490,977.75     8,721,502.00       42,225,025.91      186,495,555.11       1,653.62      FTES 112,780.18         

 จดัการเรียนการสอนดา้นกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี 29,058,049.45     106,490,977.75     8,721,502.00       42,225,025.91      186,495,555.11       1,653.62      FTES 112,780.18         

3.2  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาโท) -                   8,076,492.44        -                   419,912.53          8,496,404.97         64.78         FTES 131,157.84          

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท -                   8,076,492.44        -                   419,912.53          8,496,404.97         64.78         FTES 131,157.84          

3.3  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาเอก) -                   507,220.16           -                   26,078.18           533,298.34            4.00           FTES 133,324.59         

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาเอก -                   507,220.16           -                   26,078.18           533,298.34            4.00           FTES 133,324.59         

4. ผลงานการให้บรกิารวิชาการ -                  149,900.72          -                  -                  149,900.72           142.00        คน 1,055.64            

4.1 จดัอบรมและสัมมนาเชงิวิชาการ -                   149,900.72           -                   -                   149,900.72            142            คน 1,055.64            

5. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6,621,729.21       4,202,503.10        -                  4,111,564.36       14,935,796.67        21,922        คน 681.32               

6. กิจกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 52,701,100.00     -                    -                  -                  52,701,100.00       41              โครงการ 1,285,392.68      

7. กิจกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานของประเทศ 5,006,961.00      18,756,944.89       -                  959,847.63         24,723,753.52       25             โครงการ 988,950.14         

8. กิจกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่สร้างความม่ันค่ังทางเศรษฐกิจ 551,500.00         -                    -                  -                  551,500.00           1               โครงการ 551,500.00        

9. ผลงานการน าเสนอและแผยแพร่ผลงานวิจยั -                  29,123,131.01        -                  -                  29,123,131.01         766            ผลงาน 38,019.75          

10. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชวิีต 11,786,683.14      48,330,597.52      -                  8,580,348.29      68,697,628.95       1,449         คน 47,410.37          

11. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 14,453,555.00     -                    -                  -                  14,453,555.00       3,760         คน 3,844.03           

12. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 39,672,488.98     -                    -                  -                  39,672,488.98       8,975         คน 4,420.33           

13. ผลงานจดัหารายได้จากการบรหิารสนิทรัพย์ 3,145,312.10       551,555,720.39     -                  19,125,195.48      573,826,227.97      8               โครงการ 71,728,278.50    

รวมต้นทุนผลผลติ 627,868,956.08   1,734,838,410.63   145,795,755.02   319,226,685.59   2,827,729,807.32   

ปรมิาณ 
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ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562และ 2561 

      หน่วย: บาท   

        รายได้ 2562 2561 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

รายได้จากรัฐบาล 944,741,139.45 1,067,924,749.44 -11.53 % 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,798,601,809.90 1,747,360,887.37 2.93 % 

รายได้จากเงนิช่วยเหลือและเงินบริจาค 27,625,166.11 6,024,309.21 100.00 % 

รายได้อื่น 118,751,322.35 93,882,645.63 26.49 % 

รายได้รวม 2,889,719,437.81 2,915,192,591.65 -0.87 % 

หักค่าใช้จ่าย 2,827,729,807.32 2,743,500,425.02 3.07 % 

รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จา่ย 61,989,630.49 171,692,166.63 -63.89 % 

 

การวเิคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

    จากตาราง 5 สามารถเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า รายได้

รวมลดลงรอ้ยละ 0.87 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะรายได้จากรัฐบาลที่มรีายได้ลดลงมากที่สุด (ร้อยละ 11.53) แต่รายได้จากเงินช่วยเหลือและ

เงินบริจาคมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100.00) จึงมีผลใหค้่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 3.07) ตามไปด้วย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑท์างการศึกษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เพียงพอและพร้อมส าหรับการจัดการเรียน

การสอน รวมทั้งการด าเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จงึมผีลใหร้ายได้คงเหลอืลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 63.89) 
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ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561 

เงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ งบกลาง(ถ้ามี) รวม เงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ งบกลาง(ถ้ามี) รวม

1.  คา่ใชจ้า่ยบคุลากร 426,062,300.80   351,003,205.04       145,795,755.02    922,861,260.86      473,788,965.01   327,461,341.69       137,860,747.34    939,111,054.04       -1.73      %

2. คา่สอนอาจารย์พเิศษ/สอนเกนิ 12 คาบ 16,977,185.00      55,736,725.00        -                   72,713,910.00         16,881,960.00     54,325,600.00        71,207,560.00        2.12      %

3. คา่ใชจ้า่ยในการจดัการเรียนการสอน 65,737,026.36     433,921,428.45      -                   499,658,454.81      102,204,549.80    293,605,611.59      395,810,161.39       26.24    %

4. คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรมบคุลากร 44,150,292.78     63,959,931.29       -                   108,110,224.07       36,817,465.26     68,127,804.38        104,945,269.64      3.02     %

5. คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง -                   99,951,387.01        -                   99,951,387.01        -                   98,560,514.75        98,560,514.75        1.41      %

6. คา่สาธารณูปโภค 20,076,072.14      74,313,277.85        -                   94,389,349.99       20,942,081.01      62,878,228.51        83,820,309.52       12.61    %

7. คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย 122,892,187.50    196,334,498.09      -                   319,226,685.59      110,231,962.70     185,216,915.30       295,448,878.00      8.05     %

8. คา่ใชจ้า่ยเงนิอุดหนุน 54,652,600.00     60,213,735.00        -                   114,866,335.00       88,956,700.00     66,375,665.00       155,332,365.00       -26.05    %

9. ตน้ทนุในการผลติผลผลติอื่น 213,479.00          595,738,720.99      -                   595,952,199.99      1,094.00             599,263,218.68      -                   599,264,312.68      -0.55     %

รวม 750,761,143.58    1,931,172,908.72    145,795,755.02   2,827,729,807.32   849,824,777.78   1,755,814,899.90    137,860,747.34   2,743,500,425.02  3.07     %

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใชจ้า่ย
ต้นทุนผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เพิม่ขึน้/(ลดลง)
ต้นทุนผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

 
 

การวเิคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 

       จากตารางที่ 6 สามารถเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วน

ใหญ่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 12.61) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร และจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร โดยใช้เชิญวิทยากรที่มคีวามรูค้วามสามารถและเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยควบคู่กับการเชิญบุคคลภายนอกมาบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม และ

ใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยในการจัดอบรม แต่ค่าใช้จ่ายบางรายการสูงขึ้น และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการด าเนินการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนทั้งทางด้านทฤษฎี การปฏิบัติการทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการ

จัดการเรยีนการสอน และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกิจกรรม  

       จากตารางที่ 7 สามารถเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิเคราะห์สาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรมที่เกินกว่า 20% มี ดังนี้ 

  1) กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีตน้ทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% อาทิ  

      - จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 28.32% ได้รับความสนใจน้อยลงจากปีที่ผ่านมาแต่ยังคงมีค่าใช้จ่าย

ประจ าที่ต้องด าเนินการประกอบกับมีการจัดหาผู้สอนจากภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา จึงมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขา

(หน่วย : บาท)

เงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสือ่มราคา  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย เงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสือ่มราคา  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย
 ต้นทุนรวม  

 เพิม่/(ลด) %

 ปรมิาณ 

เพิม่/(ลด) %

 ต้นทุนต่อ

หน่วยเพิม่/(ลด)

    469,849,304.12      1,353,357,021.61                      -        255,099,121.63     2,078,305,447.36    519,427,276.26     1,343,435,915.91                     -       219,629,616.35    2,082,492,808.52

1 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี       38,156,673.10         24,952,895.95                      -          5,365,068.85         68,474,637.90 1,993.06   FTES 34,356.54             38,116,787.70       24,349,589.86                     -         5,127,394.69        67,593,772.25 2,022.88  FTES 33,414.62        1.30          -1.47        2.82             

2 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท                      -              8,813,313.71                      -             285,738.54           9,099,052.25 192.49      FTES 47,270.26                            -          6,767,896.89                     -            323,205.91           7,091,102.80 208.03     FTES 34,086.92        28.32        -7.47        38.68           

3 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี        72,041,007.18        178,958,940.46                      -          55,001,951.46        306,001,899.10 8,326.67   FTES 36,749.61            63,433,853.87       169,365,140.16                     -        22,713,905.96       255,512,899.99 8,502.28  FTES 30,052.28        19.76        -2.07        22.29           

4 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท                      -             5,497,094.66                      -             454,592.01           5,951,686.67 145.17       FTES 40,998.05                           -            6,513,519.56                     -           480,708.95          6,994,228.51 206.19     FTES 33,921.28        -14.91        -29.59      20.86           

5 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก                      -            14,047,471.08                      -              661,951.10          14,709,422.18 198.21      FTES 74,211.30                             -           8,918,590.86                     -            543,682.41          9,462,273.27 179.81     FTES 52,623.73        55.45        10.23       41.02            

6 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาตรี       78,326,819.26         213,458,803.31                      -         81,209,294.58        372,994,917.15 10,394.32  FTES 35,884.49            60,163,650.03       205,563,410.91                     -      69,665,996.46       335,393,057.40 10,176.24  FTES 32,958.45        11.21         2.14        8.88            

7 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาโท                      -              6,121,007.27                      -            408,985.62          6,529,992.89 164.46      FTES 39,705.66                           -            6,316,053.21                     -            604,266.16          6,920,319.37 124.50     FTES 55,584.89        -5.64         32.10       -28.57           

8 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาเอก                      -             3,229,347.50                      -             169,563.24           3,398,910.74 63.45       FTES 53,568.33                           -            1,201,345.32                     -            173,876.08           1,375,221.40 26.26      FTES 52,369.44        100.00       100.00     2.29             

9 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาศลิปกรรม วิจติรศลิปแ์ละประยุกตศ์ลิปร์ะดับปริญญาตรี       27,271,897.34          17,250,330.95                      -           6,674,122.27          51,196,350.56 1,238.67    FTES 41,331.71              26,135,848.90        19,990,506.05                     -         7,364,623.59        53,490,978.54 1,190.71    FTES 44,923.60        -4.29         4.03        -8.00             

10  จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาศลิปกรรม วิจติรศลิปแ์ละประยุกตศ์ลิปร์ะดับปริญญาโท                      -                 351,147.61                      -             159,058.81              510,206.42 30.20        FTES 16,894.25                            -               440,213.51                     -            199,202.86             639,416.37 33.00       FTES 19,376.25        -20.21        -8.48       -12.81            

11 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาตรี     100,508,264.36        137,582,357.90                      -          33,640,214.71        271,730,836.97 4,035.31    FTES 67,338.28           105,198,725.74       73,582,666.43                     -        31,701,639.85       210,483,032.02 4,531.81   FTES 46,445.69        29.10        -10.96      44.98           

12 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาโท                      -             1,256,639.68                      -              47,990.84            1,304,630.52 11.27        FTES 115,761.36                           -           1,109,689.26                     -             62,694.85            1,172,384.11 16.65       FTES 70,413.46        11.28        -32.31       64.40           

13 จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาเอก                      -              1,242,195.55                      -               47,439.22           1,289,634.77 11.15         FTES 115,662.31                           -              443,875.70                     -             25,077.94            468,953.64 6.65        FTES 70,519.34        100.00       67.67      64.02           

14  จดัการเรียนการสอนดา้นกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี        19,605,313.45          84,626,471.75                      -         38,544,744.91         142,776,530.11 1,653.62    FTES 86,341.80              42,147,843.71       89,967,387.60                     -       49,506,698.77        181,621,930.08 1,749.99  FTES 103,784.55       -21.39        -5.51        -16.81            

15  จดัการเรียนการสอนดา้นกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท                      -              7,217,252.44                      -             275,625.53           7,492,877.97 64.78       FTES 115,666.53                          -           5,033,954.02                     -           284,406.66          5,318,360.68 75.44       FTES 70,497.89        40.89       -14.13       64.07           

16  จดัการเรียนการสอนดา้นกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก                      -                447,768.16                      -                17,100.18             464,868.34 4.00         FTES 116,217.09                           -              467,414.57                     -             26,407.83            493,822.40 7.03        FTES 70,245.01         -5.86         -43.10       65.45           

17  จดัอบรมและสัมมนาเชงิวิชาการ                      -                149,900.72                      -                        -                149,900.72 142          คน 1,055.64               22,754,163.50         4,876,821.26                     -            505,199.41         28,136,184.17 35,858     คน 784.66            -99.47       -99.60      34.54           

18 การเพิม่ความแข็งแกร่งทางวิชาชพีครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา                      -                           -                        -                        -                           -   -          คน -                       2,491,285.50                       -                       -                       -            2,491,285.50 894         คน 2,786.67         -100.00       -100.00     -100.00          

19 สง่เสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม         6,621,729.21            4,202,503.10                      -            4,111,564.36         14,935,796.67 21,922      คน 681.32                  7,672,426.30          3,124,208.14                     -           4,359,321.11         15,155,955.55 15,213      คน 996.25            -1.45          44.10       -31.61            

## กจิกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสังคมและสิง่แวดลอ้ม        52,701,100.00                         -                        -                        -             52,701,100.00 41            โครงการ 1,285,392.68        24,895,000.00                       -                       -                       -          24,895,000.00 23           โครงการ 1,082,391.30     100.00       78.26      18.75           

21 กจิกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การสร้างองคค์วามรู้พื้นฐานของประเทศ         5,006,961.00         18,756,944.89                      -            959,847.63          24,723,753.52 25            โครงการ 988,950.14           30,458,355.50         9,603,396.75                     -            505,199.41        40,566,951.66 456         โครงการ 88,962.61        -39.05        -94.52      100.00          

## กจิกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่สร้างความมัน่คัง่ทางเศรษฐกจิ            551,500.00                         -                        -                        -                551,500.00 1              โครงการ 551,500.00             34,591,100.00                       -                       -                       -           34,591,100.00 47           โครงการ 735,980.85      -98.41        -97.87      -25.07           

## ผลงานการน าเสนอและแผยแพร่ผลงานวิจยั                      -             29,123,131.01                      -                        -             29,123,131.01 766          ผลงาน 38,019.75                            -          75,051,888.91                     -                       -           75,051,888.91 811          ผลงาน 92,542.40        -61.20        -5.55        -58.92           

## โครงการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต        11,786,683.14          44,515,783.52                      -          7,939,072.29          64,241,538.95 1,449        คน 44,335.09              11,313,256.53        42,893,122.50                     -         8,708,739.80         62,915,118.83 1,358       คน 46,329.25        2.11          6.70        -4.30             

## โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร        14,453,555.00                         -                        -                        -            14,453,555.00 3,760       คน 3,844.03                             -                         -                       -                       -                          -   -         -                100.00       100.00     100.00          

## โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่      39,672,488.98                         -                        -                        -           39,672,488.98 8,975       คน 4,420.33                             -                         -                       -                       -                          -   -         -                100.00       100.00     100.00          

## การพัฒนาเศรษฐกจิดจิทิลั                      -                           -                        -                        -                           -   -          -                      3,920,700.00                       -                       -                       -            3,920,700.00 2,440       คน 1,606.84          -100.00       -100.00     -100.00          

## โครงการสง่เสริมอุตสาหกรรม การคา้ การลงทนุ                      -                           -                        -                        -                           -   -          -                     9,889,936.40                       -                       -                       -           9,889,936.40 700         คน 14,128.48         -100.00       -100.00     -100.00          

## โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม                      -                           -                        -                        -                           -   -          -                     33,099,172.58                       -                       -                       -           33,099,172.58 2,900      คน 11,413.51          -100.00       -100.00     -100.00          

## จดัหารายไดจ้ากการบริหารสนิทรัพย์          3,145,312.10        551,555,720.39                      -          19,125,195.48        573,826,227.97 8             โครงการ 71,728,278.50         3,145,170.00      587,855,224.44                     -        16,747,367.65       607,747,762.09 6            โครงการ 101,291,293.68 -5.58         33.33      -29.19           

     158,019,651.96        381,481,389.02     145,795,755.02       64,127,563.96        749,424,359.96    220,165,538.82      227,402,068.69    137,860,747.34      75,819,261.65 661,247,616.50      

1 ดา้นการเงนิและบญัชี       95,716,436.30       239,976,565.24      145,795,755.02       39,377,645.71        520,866,402.27 33,592      จ านวนเอกสาร 15,505.67            141,618,564.91       140,161,270.80    137,860,747.34       47,076,150.17 466,716,733.22      35,508     จ านวนเอกสาร 13,143.99         11.60        -5.40        17.97           

2 ดา้นการพัสดุ     29,688,688.69         72,863,687.75                      -          11,912,222.84        114,464,599.28 10,199      จ านวนใบตรวจรับ 11,223.12              40,947,394.05        40,525,392.91 -                        13,564,867.04 95,037,654.00        10,267     จ านวนใบตรวจรับ 9,256.61          20.44        -0.66       21.24            

3 ดา้นบริหารบคุลากร         5,617,907.35          13,790,501.28                      -           2,254,261.08          21,662,669.71 1,930        จ านวนบคุลากร 11,224.18               7,329,848.49          7,252,457.34 -                          2,427,400.13 17,009,705.96        1,838       จ านวนบคุลากร 9,254.46         27.35        5.01        21.28           

4 ดา้นพัฒนาทรัพยากรบคุคล         7,075,617.88          24,543,684.13                      -          3,046,298.22         34,665,600.23 1,898        จ านวนบคุลากรที่

ไดรั้บการพัฒนา

18,264.28               7,087,321.37         8,617,236.27 -                         3,019,960.29 18,724,517.93         1,504        จ านวนบคุลากรที่

ไดรั้บการพัฒนา

12,449.81         85.13        26.20      46.70           

5 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ        17,447,081.74          30,222,250.62                      -           7,477,045.54          55,146,377.90 31,358       จ านวนบคุลากร 1,758.61               20,708,490.00         30,761,011.37 -                         9,670,793.45 61,140,294.82        30,286      จ านวนบคุลากร 2,018.76          -9.80         3.54        -12.89           

6 ดา้นตรวจสอบภายใน         2,473,920.00               84,700.00                      -              60,090.57            2,618,710.57 180           จ านวนงานตรวจสอบ 14,548.39              2,473,920.00             84,700.00 -                             60,090.57 2,618,710.57          180          จ านวนงานตรวจสอบ 14,548.39        -          -         -              

    627,868,956.08      1,734,838,410.63     145,795,755.02      319,226,685.59     2,827,729,807.32    739,592,815.08   1,570,837,984.60    137,860,747.34    295,448,878.00 2,743,740,425.02   

ชือ่กิจกรรม

ต้นทุนผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)

 ปรมิาณ  ปรมิาณ

ต้นทุนผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลกั

รวม

รวม
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วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาตรี ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 29.10% จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท 

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 40.89% จัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 55.45% จัดการเรียนการสอนกลุ่ม

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาเอก ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100.00% จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาเอก ต้นทุนรวม

เพิ่มขึน้ 100.00% เนื่องจากเป็นกลุ่มสาขาที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และมีการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อ

จ านวนนักศึกษาสูงขึ้นจึงมีผลต่อตน้ทุนค่าใช้จ่ายโดยภาพรวม การจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นการจัดการเรียน

การสอนเฉพาะด้าน และต้องอาศัยเครื่องมือในการปฏิบัติการจริง มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการด าเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้ ง

ทางดา้นทฤษฎี การปฏิบัติการทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพของบัณฑติ มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิต ท าให้มคี่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ

สอน และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จึงมตี้นทุนรวมเพิ่มขึน้ 

      - จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาโท ต้นทุนรวมลดลง 20.21% จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่ม

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี ต้นทุนรวมลดลง 21.39% เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง และมหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกันจึงมี

ผลตอ่ต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมลดลง 

  2) กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร โครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมย่อยที่หน่อยมหาวิทยาลัยจัดท าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวการ

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จงึมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 100.00%  

  3) กิจกรรมการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการส่งเสริม

อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมย่อยที่ปีนี้ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก

รัฐบาล จึงมตี้นทุนรวมลดลง 100.00% 

  4) กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ ต้นทุนรวมลดลง 99.47% กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ กิจกรรม

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรา้งความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ กิจกรรมผลงานการน าเสนอและแผยแพรผ่ลงานวิจัย ต้นทุนรวมลดลง 61.20% เนื่องจากเป็นกิจกรรม

ย่อยทีร่ัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนลดลง 

   5) กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน มีต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร และจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร โดยใช้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยควบคู่กับการเชิญบุคคลภายนอกมาบรรยายให้ความรู้

เพิ่มเติม และใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยในการจัดอบรม แตค่่าใช้จ่ายบางรายการสูงขึ้น 
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ตารางที่ 8  เปรียบเทียบตน้ทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต 

 จากตารางที่ 8 สามารถเปรียบเทียบต้นทุนผลผลติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ผลผลิตที่มีต้นทุนรวมเพิ่มเกินกว่า 

20% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ ผลผลติหลักในการจัดการเรียนการสอน เชน่ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ส าเร็จ

การศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี) 20.35% ปริญญาเอก 100%) เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านต้องอาศัยเครื่องมือ

ในการปฏิบัติการจริง ครุภัณฑ์บางรายการเป็นรายการเฉพาะต้องน าเข้าจากต่างประเทศมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง  มีการปรับปรุงอาคารส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายใน

เงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสือ่มราคา  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย เงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเสือ่มราคา  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 341,294,023.84     773,655,235.52      115,789,531.02     201,012,624.43     1,431,751,414.81        22,746.70  FTES 62,943.26         358,927,570.32    625,419,170.02        107,123,315.34     165,757,385.72     1,257,227,441.40    22,669.90  FTES 55,458.01         13.88 0.34 13.50

1.1  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี) 341,294,023.84      724,950,759.69      115,789,531.02      197,105,379.11      1,379,139,693.66      21,952.72   FTES 62,823.18         358,927,570.32     589,070,945.67       107,123,315.34      161,423,990.35      1,216,545,821.68     21,892.11    FTES 55,570.06        13.37 0.28 13.05

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี 49,549,890.10       51,222,399.95        10,511,874.00        9,800,772.85        121,084,936.90         1,993.06    FTES 60,753.28         53,924,673.70      39,910,170.86          9,898,402.00       10,352,858.69       114,086,105.25        2,022.88    FTES 56,397.86        6.13 -1.47 7.72

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี 119,642,847.18      289,092,861.46      43,919,513.00       73,532,893.46      526,188,115.10          8,326.67    FTES 63,193.10          129,875,409.87     235,112,543.16         41,603,616.00      44,677,229.96      451,268,798.99      8,502.28    FTES 53,076.21         16.60 -2.07 19.06

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาตรี 137,748,529.26      351,138,585.31        54,825,036.00      104,342,030.58     648,054,181.15          10,394.32   FTES 62,346.95         139,685,241.03     284,906,463.91       49,793,923.00      95,953,292.46      570,338,920.40       10,176.24   FTES 56,046.13         13.63 2.14 11.24

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาศลิปกรรม วิจติรศลิปแ์ละประยุกตศ์ลิปร์ะดับปริญญาตรี 34,352,757.30       33,496,912.97        6,533,108.02        9,429,682.23       83,812,460.52          1,238.67    FTES 67,663.27         35,442,245.72       29,141,767.74          5,827,374.34        10,440,609.24       80,851,997.04        1,190.71     FTES 67,902.34        3.66 4.03 -0.35 

1.2  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นสังคมศาสตร์ (ปริญญาโท) -                     27,922,099.25        -                    2,493,451.98        30,415,551.23           532.32       FTES 57,137.72          -                    24,526,107.17          -                    3,083,585.88        27,609,693.05        571.72       FTES 48,292.33        10.16 -6.89 18.32

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท -                     11,364,026.71         -                    714,110.54            12,078,137.25           192.49       FTES 62,746.83         -                    8,370,025.89           -                    860,764.91           9,230,790.80          208.03       FTES 44,372.40         30.85 -7.47 41.41

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท -                     7,524,027.66          -                    777,795.01           8,301,822.67            145.17       FTES 57,186.90         -                    8,155,100.56            -                    1,012,959.95         9,168,060.51          206.19       FTES 44,464.14         -9.45 -29.59 28.61

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาโท -                     8,274,484.27          -                    775,153.62           9,049,637.89           164.46       FTES 55,026.38         -                    7,300,232.21            -                    925,740.16           8,225,972.37          124.50       FTES 66,072.07        10.01 32.10 -16.72 

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาศลิปกรรม วิจติรศลิปแ์ละประยุกตศ์ลิปร์ะดับปริญญาโท -                     759,560.61            -                    226,392.81          985,953.42              30.20        FTES 32,647.46         -                    700,748.51              -                    284,120.86           984,869.37            33.00        FTES 29,844.53        0.11 -8.48 9.39

1.3  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นสังคมศาสตร์ (ปริญญาเอก) -                     20,782,376.58        -                    1,413,793.34         22,196,169.92          261.66      FTES 84,828.29        -                    11,822,117.18           -                    1,249,809.49        13,071,926.67         206.07       FTES 63,434.40        69.80 26.98 33.73

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก -                     16,747,619.08         -                    1,103,149.10          17,850,768.18           198.21       FTES 90,059.88        -                    10,412,538.86          -                    1,008,454.41         11,420,993.27         179.81       FTES 63,517.01         56.30 10.23 41.79

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาบริหารระดับปริญญาเอก -                     4,034,757.50          -                    310,644.24           4,345,401.74             63.45        FTES 68,485.45         -                    1,409,578.32           -                    241,355.08           1,650,933.40          26.26        FTES 62,868.75        100.00 100.00 8.93

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123,577,553.36     193,989,687.13       21,284,722.00      42,766,088.77      381,618,051.26         4,057.73   FTES 94,047.18         140,612,352.74     110,178,328.39        22,174,901.00      43,556,561.64       316,522,143.77       4,555.11     FTES 69,487.27        20.57 -10.92 35.34

2.1  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี) 123,577,553.36      191,173,953.90        21,284,722.00       42,620,638.71      378,656,867.97        4,035.31     FTES 93,835.88        140,612,352.74      108,423,771.43         22,174,901.00       43,408,133.85       314,619,159.02        4,531.81     FTES 69,424.61        20.35 -10.96 35.16

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาตรี 123,577,553.36    191,173,953.90      21,284,722.00     42,620,638.71     378,656,867.97      4,035.31   FTES 93,835.88        140,612,352.74    108,423,771.43       22,174,901.00     43,408,133.85      314,619,159.02      4,531.81   FTES 69,424.61        20.35 -10.96 35.16

2.2  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาโท) -                     1,420,528.68          -                    73,000.84            1,493,529.52            11.27         FTES 132,522.58        -                    1,249,151.26            -                    105,911.85            1,355,063.11           16.65        FTES 81,385.17         10.22 -32.31 62.83

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาโท -                   1,420,528.68        -                   73,000.84          1,493,529.52           11.27       FTES 132,522.58        -                   1,249,151.26          -                  105,911.85          1,355,063.11          16.65       FTES 81,385.17         10.22 -32.31 62.83

2.3  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาเอก) -                     1,395,204.55          -                    72,449.22            1,467,653.77            11.15         FTES 131,628.14        -                    505,405.70              -                    42,515.94             547,921.64             6.65          FTES 82,394.23        100.00 67.67 59.75

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชวีภาพระดับปริญญาเอก -                   1,395,204.55         -                   72,449.22          1,467,653.77           11.15        FTES 131,628.14        -                   505,405.70            -                  42,515.94           547,921.64           6.65        FTES 82,394.23        100.00 67.67 59.75

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ 29,058,049.45      115,074,690.35       8,721,502.00       42,671,016.62      195,525,258.42         1,722.40    FTES 113,519.08        55,822,325.71      109,561,803.19        8,562,531.00       54,550,910.26      228,497,570.16      1,832.46    FTES 124,694.44       -14.43 -6.01 -8.96 

3.1  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาตรี) 29,058,049.45       106,490,977.75       8,721,502.00        42,225,025.91       186,495,555.11          1,653.62    FTES 112,780.18        55,822,325.71       103,427,278.60        8,562,531.00        54,027,042.77       221,839,178.08       1,749.99    FTES 126,765.97       -15.93 -5.51 -11.03 

 จดัการเรียนการสอนดา้นกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี 29,058,049.45     106,490,977.75     8,721,502.00       42,225,025.91     186,495,555.11        1,653.62   FTES 112,780.18        55,822,325.71     103,427,278.60      8,562,531.00      54,027,042.77      221,839,178.08     1,749.99   FTES 126,765.97       -15.93 -5.51 -11.03 

3.2  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาโท) -                     8,076,492.44          -                    419,912.53           8,496,404.97           64.78        FTES 131,157.84         -                    5,609,457.02           -                    479,262.66          6,088,719.68         75.44        FTES 80,709.43        39.54 -14.13 62.51

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท -                   8,076,492.44        -                   419,912.53         8,496,404.97          64.78      FTES 131,157.84         -                   5,609,457.02         -                  479,262.66         6,088,719.68        75.44       FTES 80,709.43        39.54 -14.13 62.51

3.3  ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาเอก) -                     507,220.16             -                    26,078.18            533,298.34              4.00          FTES 133,324.59        -                    525,067.57             -                    44,604.83            569,672.40            7.03          FTES 81,034.48         -6.39 -43.10 64.53

จดัการเรียนการสอนกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาเอก -                   507,220.16           -                   26,078.18          533,298.34             4.00        FTES 133,324.59        -                   525,067.57            -                  44,604.83           569,672.40          7.03        FTES 81,034.48         -6.39 -43.10 64.53

4. ผลงานการให้บรกิารวิชาการ -                    149,900.72            -                   -                   149,900.72              142           คน 1,055.64           25,245,449.00      4,876,821.26           -                   505,199.41           30,627,469.67        36,752      คน 833.36             -99.51 -99.61 26.67

-                   149,900.72           -                   -                   149,900.72             142         คน 1,055.64           22,754,163.50     4,876,821.26         -                  505,199.41          28,136,184.17        35,858     คน 784.66            -99.47 -99.60 34.54

-                   -                     -                   -                   -                       -         -                 2,491,285.50       -                      -                  -                   2,491,285.50         894         คน 2,786.67          -100.00 -100.00 -100.00 

5. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6,621,729.21         4,202,503.10         -                   4,111,564.36         14,935,796.67          21,922.00  คน 681.32              7,672,426.30       3,124,208.14           -                   4,359,321.11         15,155,955.55         15,213       คน 996.25             -1.45 44.10 -31.61 

6. กิจกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 52,701,100.00      -                     -                   -                   52,701,100.00          41.00        โครงการ 1,285,392.68     24,895,000.00     24,895,000.00       23            โครงการ 1,082,391.30     100.00 78.26 18.75

5,006,961.00        18,756,944.89        -                   959,847.63          24,723,753.52          25.00       โครงการ 988,950.14        30,458,355.50      9,603,396.75          -                   505,199.41           40,566,951.66        456          โครงการ 88,962.61         -39.05 -94.52 100.00

8. กิจกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่สร้างความม่ันค่ังทางเศรษฐกิจ 551,500.00          -                     -                   -                   551,500.00              1.00         โครงการ 551,500.00       34,591,100.00      -                      -                   -                    34,591,100.00        47            โครงการ 735,980.85       -98.41 -97.87 -25.07 

9. ผลงานการน าเสนอและแผยแพร่ผลงานวิจยั -                    29,123,131.01         -                   -                   29,123,131.01           766.00      ผลงาน 38,019.75         -                    75,051,888.91         -                   -                    75,051,888.91        811           ผลงาน 92,542.40        -61.20 -5.55 -58.92 

10. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชวิีต 11,786,683.14        48,330,597.52        -                   8,580,348.29       68,697,628.95          1,449.00    คน 47,410.37         11,313,256.53       45,167,143.50         -                   9,466,932.80        65,947,332.83        1,358        คน 48,562.10         4.17 6.70 -2.37 

11. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 14,453,555.00       -                     -                   -                   14,453,555.00          3,760.00   คน 3,844.03          -                    -                      -                   -                    -                     -          -                100.00 100.00 100.00

12. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 39,672,488.98       -                     -                   -                   39,672,488.98          8,975.00   คน 4,420.33          -                    -                      -                   -                    -                     -          -                100.00 100.00 100.00

13. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัิล -                    -                     -                   -                   -                       -          -                 3,920,700.00     -                      -                   -                    3,920,700.00        2,440        คน 1,606.84          -100.00 -100.00 -100.00 

14. โครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน -                    -                     -                   -                   -                       -          -                 9,889,936.40      -                      -                   -                    9,889,936.40         700          คน 14,128.48         -100.00 -100.00 -100.00 

15. โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและแก้ปญัหาสิง่แวดลอ้ม -                    -                     -                   -                   -                       -          -                 33,099,172.58     -                      -                   -                    33,099,172.58        2,900       คน 11,413.51          -100.00 -100.00 -100.00 

16. ผลงานจดัหารายได้จากการบรหิารสนิทรัพย์ 3,145,312.10         551,555,720.39      -                   19,125,195.48       573,826,227.97        8.00         โครงการ 71,728,278.50   3,145,170.00        587,855,224.44       -                   16,747,367.65       607,747,762.09      6              โครงการ 101,291,293.68  -5.58 33.33 -29.19 

627,868,956.08    1,734,838,410.63   145,795,755.02   319,226,685.59   2,827,729,807.32    739,592,815.08   1,570,837,984.60   137,860,747.34   295,448,878.00   2,743,740,425.02  

ชือ่ผลผลติ
ต้นทุนผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) ต้นทุนผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)  ต้นทุนต่อหน่วย

เพิม่/(ลด)%

 ปรมิาณ 

เพิม่/(ลด)% ปรมิาณ  ปรมิาณ

 ต้นทุนรวม  

 เพิม่/(ลด) %

4.1 จดัอบรมและสัมมนาเชงิวิชาการ

4.2 การเพิม่ความแข็งแกร่งทางวิชาชพีครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา

รวม

7. กิจกรรมวิจยัและนวัตกรรมเพือ่การสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานของประเทศ



 
39 

การจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาโท 30.85% และ

ปริญญาเอก 100%)) และผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาโท 39.54%) อันเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ และมี

การเชญิผูท้รงจากภายนอกมาด าเนินการสอน ผลผลิตกิจกรรมวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการขยายพื้นที่การให้บริการจ านวน

โครงการที่ด าเนินการเพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงขึ้น ผลผลิตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจรและผลผลิต

โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นปีแรกที่ได้รับมอบหมายนโยบายใหด้ าเนินงาน 

ส่วนผลผลติที่มีตน้ทุนรวมลดลงมากกว่า 20% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ ผลงานการให้บริการวิชาการ (จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ) 

มหาวิทยาลัยปรับวิธีการด าเนินงานโดยการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและท าการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิ ชาการ และถ่ายทอด

นวัตกรรมสู่ท้องถิ่น บ้านค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัด

ประชาระบือธรรม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงท าให้ผู้รับบริการในช่วงระหว่างการด าเนินการเป็นกลุ่มประชาชนในชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 

มหาวิทยาลัยไม่ได้ด าเนินโครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา ผลผลิตกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง

องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ (39.05%)  ผลผลิตกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ (98.41%) เป็นโครงการต่อเนื่องจาก

โครงการย่อยๆของปีที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จงึได้น ามาบูรณาการเป็นโครงการใหญ่ๆหลักๆ จึงส่งผลใหจ้ านวนโครงการของ 2 ผลผลิตน้อยลง

จากปีที่ผ่านมาและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายลดจากปีที่ผ่านมา ผลผลิตผลงานการน าเสนอและแผยแพร่ผลงานวิจัย (61.20%) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการ

ก าหนดนโยบายการน าเสนอและแผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อคัดกรองผลงานที่ดีมีคุณภาพออกสู่ภายนอก และมีการทบทวนสัดส่วนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การไปน าเสนอผลงานส่งผลให้ทั้งจ านวนผลงานและค่าใช้จ่ายลดลงแต่ยังสามารถคงคุณภาพผลงานไว้ได้ดีเหมือนเดิม ส่วนผลผลิตการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจทิัล ผลผลิต โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และผลผลิตโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่โครงการ

ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จงึไม่ได้ด าเนินการ 
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ข้อมูลนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (FTES) 
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จ านวนนักศกึษาเต็มเวลา (FTES) ภาคเรยีนที่ 2/2561, 3/2561 และ 1/2562 

 

SCH FTES

 2/2561  3/2561  1/2562 รวม  2/2561  3/2561  1/2562 รวม

กลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 34,741        1,150        35,860        71,751        1,930.10     63.95        1,992.25     1,993.06     

กลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท 1,767          219          2,632          4,618          147.25        18.25        219.33        192.49        

กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี 132,039      22,103      145,640      299,782      7,335.87     1,228.17   8,091.46     8,326.67     

กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาโท 1,333          579          1,569          3,481          111.08        48.25        130.75        145.17        

กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาเอก 1,752          1,293        1,710          4,755          146.00        107.75      142.50        198.21        

กลุ่มสาขาวชิาบริหารธรุกจิ พาณิชยศาสตร์ บญัช ีการจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี 161,195      32,708      180,319      374,222      8,955.60     1,817.37   10,018.24    10,394.32    

กลุ่มสาขาวชิาบริหารธรุกจิ พาณิชยศาสตร์ บญัช ีการจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโท 1,665          900          1,380          3,945          138.75        75.00        115.00        164.46        

กลุ่มสาขาวชิาบริหารธรุกจิ พาณิชยศาสตร์ บญัช ีการจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาเอก 513            372          636            1,521          42.75          31.00        53.00          63.45          

กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิิตรศิลปแ์ละประยกุต์ศิลปร์ะดับปริญญาตรี 18,749        1,318        24,526        44,593        1,041.63     73.22        1,362.59     1,238.67     

กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิิตรศิลปแ์ละประยกุต์ศิลปร์ะดับปริญญาโท 336            102          286            724            28.00          8.50         23.83          30.20          

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาตรี 68,423        6,150        71,912        146,485      3,801.62     341.96      3,995.48     4,068.46     

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาโท 162            75            33              270            13.50          6.25         2.75           11.27          

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาเอก 96              84            87              267            8.00           7.00         7.25           11.15          

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรี 27,542        2,741        29,251        59,534        1,530.10     152.28      1,625.09     1,653.62     

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท 663            181          710            1,554          55.26          15.09        59.16          64.78          

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาเอก 42              42            12              96              3.50           3.50         1.00           4.00           

รวมทัง้สิ้น 451,018      70,017      496,563      1,017,598   25,289.01   3,997.54   27,839.68   28,559.98   

กลุ่มสาขาวชิา

 
 

 

 

 

 

 




