
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



คำนำ 
 

ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ มาตรา 21 วรรคแรก ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด วรรค

สอง ให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานให้ สงป. กรมบัญชีกลาง และ 

ก.พ.ร. ทราบ วรรคสาม ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าว เสนอ สงป. กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ นั้น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการดำเนินงานด้วยระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่เน้นความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจ
ของส่วนราชการ มีการใช้เครื่องมือที่เชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับแผนการดำเนินงาน หรือแผนดำเนินงานกับทรัพยากรที่สื่อถึงความสำเร็จใน การดำเนินงานการบริหาร
จัดการของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่
กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่ายในระดับผลผลิต อันแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการงบประมาณด้วยความประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม 
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ส่วนที่ 1  แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีการดำเนินการโดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายโดยรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น สรุปดังตาราง 1 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย  

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
ค่าใช้จ่ายของ

หน่วยงาน 
เงินเดือนและ

ค่าจ้าง 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าใช้จ่ายอื่น รวม ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาทำ

ความสะอาด 
ค่ารักษาความ

ปลอดภัย 
ค่าใช้จ่ายอื่น รวม 

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  

2562 568,543,522.17 289,063,755.89 1,096,787,633.95 387,347,580.38 2,341,742,492.39 95,657,063.77 4,557,959.00 11,913,967.89 52,459,392.82 164,588,383.48 2,506,330,875.87 

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

ค่าใช้จ่ายทางตรง 6.80%      ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 40.06% 
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนฯ 20.12%      ค่าสาธารณูปโภค 14.12% 
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างชั่วคราว 8.14%      ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด -16.66% 
ค่าตอบแทนใช้สอยฯ -2.02%      ค่ารักษาความปลอดภัย -7.20% 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 16.43%      ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 241.02% 

 

จากการเปรียบเทียบวิเคราะห์ต้นทุนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบสาเหตุของการเพ่ิม-ลด ของต้นทุน ดังนี ้

1. ค่าใช้จ่ายทางตรงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้มีการดำเนินการ ดังนี ้
1.1  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งถ่ายทอดแผน

ดังกล่าวให้หน่วยงานภายในได้ยึดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน  
1.2  มหาวิทยาลัยมีนโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพยแ์ละทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้เกิดรายได้ ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานมี

ต้นทุนในการจดัโครงการฯ ทำให้มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มสูงขึน้ 
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2. ค่าใช้จ่ายทางอ้อมในภาพรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 40.06 จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางอ้อมพบว่า ค่าใช้สอยอื่นๆ ลดลงเนื่องจากหน่วยงานมีการ
ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีการกำกับดูแลในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 จากผลการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ทบทวนกิจกรรมตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 562 เพื่อจัดทำ 
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

 ตารางที ่2 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
1. การเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการประหยัดทรัพยากร 

กิจกรรม มาตรการ การดำเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
กำกับดูแล 

1.1 การประหยัด 
พลังงานไฟฟ้า 

 

1. ลดกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าลง  อาทิ 
   - ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   - ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน หรือ ฉลากเบอร์ 5 
   - ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใชง้าน 
2. ลดชั่วโมงการทำงาน อาทิ 
   - การปิดอุปกรณเ์ครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อไมใ่ช้งาน 
   - การบำรุงรักษา 
   - การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
3. ระบบปรับอากาศ 
   3.1 กำจดัแหล่งความร้อน /ความชื้น ภายในห้อง 
   3.2 ช่วยคอยล์เย็นกินความร้อนให้ได้มาก ๆ 
        · หมั่นทำความสะอาด 
        - ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยลเ์ย็นเดอืนละ 1 ครั้ง 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 2562 
จำนวน  49 ,570 ,611.72  
บาท 

ล ด ป ริ ม า ณ
ค่าใช้จ่ายพลังงาน
ด้านไฟฟ้าได้ 5 % 
ต่ อ ปี เมื่ อ เที ย บ
ค่ าใช้ จ่ ายในปีที่
ผ่านมา 

ทุกหน่วยงาน กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบดี 
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กิจกรรม มาตรการ การดำเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
กำกับดูแล 

        - ทำความสะอาดแผงระบายอากาศร้อนทุก 6 เดือน 
   3.3 ช่วยคอยล์ร้อนถ่ายความร้อนออกให้ได้เยอะ ๆ 
        · ติดตัง้คอมเพรสเซอร์ให้ถูกตำแหน่ง 
        - ตำแหน่งของคอมเพรสเซอร์มีความสำคัญ ถ้าวางไม่ถูกจะทำให้
เครื่องทำงานมากขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงาน 
   3.4 ลดการรัว่ไหล 
        · พัดลมระบายอากาศ ใช้เมื่อจำเป็น ใช้บ่อย ๆ 
สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งในส่วนของพัดลม และเครื่องปรับอากาศ 
        · ตรวจดูรอยรั่วต่างๆ ตามขอบประตู หน้าต่าง 
   3.5 ลดใช้เครื่องปรับอากาศ เช่น ปิดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1 ตัน 
(12,000 บีทีย)ู เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง  
4. ระบบแสงสว่าง 
    4.1 ปิดไฟเมื่อไม่ใช ้
        · ในเวลาพักเที่ยงถ้าปิดหลอดผอม (ฟลูออเรสเซนต)์ 100 หลอด เป็น
เวลา 1 ชั่วโมง จะประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 42 บาท 
        · ถ้าลืมปิดหลอดไฟ 1 หลอด ก่อนกลับบ้าน จะเสียค่าไฟถึง 2 บาทต่อ
วัน 
    4.2 ปิดไฟ-เปิดม่านหรือหนา้ต่าง 
        · ปิดไฟ-เปิดม่านหรือหนา้ต่าง เพื่อรับแสงธรรมชาติแทนการใช้
หลอดไฟ 
    4.3 ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
        · ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง เพราะ 
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กิจกรรม มาตรการ การดำเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
กำกับดูแล 

ฝุ่น ละอองที่เกาะอยู่จะทำให้แสงสว่างน้อยลง 
    4.4 ติดตั้งแผนผังสวิตซ์ เปิด-ปิด ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้ประหยัด
พลังงาน 
        · ติดตัง้แผนผังสวิตซ์ เปิด-ปิด ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้ประหยัด
พลังงาน เนือ่งจากจะทำให้เราสามารถเปดิ-ปิดได้ถูกต้องไมต่้องลองผิดลองถูก 
        · เปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอดคอมแพค 
    4.5 ติดตั้งสวิตซ์กระตุก 
        · ติดตัง้สวิตซ์กระตุก เพือ่ให้สามารถปิดไฟเฉพาะจุดได้ เมื่อมีบางคน
ไม่ได้นั่งทำงาน ลงทุนประมาณ 200 บาท ตอ่ชุด พร้อมติดตัง้ 
        · เปลี่ยนจากหลอดผอม เป็นหลอดจิ๋ว 
5. เครื่องคอมพิวเตอร ์
    5.1 การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรเลือกซื้อรุ่นที่มี Energy Star 
    5.2 ปิดจอเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครัง้ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที 
6. เครื่องพิมพ ์
        · ใช้เครื่องพิมพ์แบบเครอืข่าย (Network Printer) เพื่อลดจำนวนของ 
Printer ใหน้้อยลง 
        · ตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนส่ังพิมพ์ เพือ่ปอ้งกันความ
ผิดพลาด จะทำให้ไม่เปลืองกระดาษ และพลังงาน 
        · เลือกพมิพ์แบบประหยัดจะช่วยให้ประหยัดหมึกและ 
พลังงาน 
7. เครื่องถ่ายเอกสาร 
        · การเลอืกซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 



5 
 

กิจกรรม มาตรการ การดำเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
กำกับดูแล 

        - เลือกที่มีระบบถ่ายไดท้ั้ง 1 หน้าและ 2 หน้า จะทำใหป้ระหยัด
กระดาษ 
       - เลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน Energy Star 
        · หลังใชก้ดปุ่ม Standby Mode จะประหยัดพลังงาน 
ได้ถึง 95% เทียบกับขณะที่เปิดเครื่องรอทำงาน 
        ·  ไม่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในหอ้งปรับอากาศ จะช่วยลดการทำงาน
ของเครื่องปรับอากาศ 
8. กระตกิน้ำร้อน 
        ·  ดึงปลั๊กให้เร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมงต่อวนั 
9. ตู้เย็น 
    9.1 ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดไว้นานๆ และอย่านำของร้อนเข้าแช่ใน
ตู้เย็น 
       9.2 เลือกซื้อตู้เย็นชนิดที่สามารถกดน้ำเย็นได้จากภายนอกหรือเลือกใช้
คูลเลอร์หากความต้องการน้ำเย็นมีมาก 
    9.3  หมั่นทำความสะอาดแผงร้อนที่อยู่ด้านหลังของตู้เย็น 
    9.4  หมั่นตรวจตราขอบยางประตูอย่าให้มีการรั่วไหลเนื่องจากจะทำให้
อากาศร้อนภาย นอกเข้าไปภายใน 
10. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
     มีการคำนวณพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเพือ่วิเคราะห์ความเหมาะสมของ
ขนาด BTU เครื่องปรับอากาศต่อห้องเรียน 
11. จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน 
     การใช้ไฟฟ้าคิดคำนวณค่าพลังงานในอัตรา TOU คือ คิดค่าพลังงานใน
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กิจกรรม มาตรการ การดำเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
กำกับดูแล 

เวลา 09.00 น. – 22.00 น. ในวันธรรมดาและคิดค่าดีมาลชาร์จ เพราะจดัให้
มีการเรียนการสอนหรือกิจกรรมทีใ่ช้พลังงานมาก  
12. ร่วมลงทุนกับบริษทัเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
บนหลังคาอาคารและภายในพื้นที่ของมหาวทิยาลัยฯ และศูนย์การศึกษา 
(Solar Rooftop) ได้แก่ อาคาร 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 
26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 47, 54, 56, 59 และศูนย์
การศึกษา จงัหวัดนครปฐม 

1 .2  การประหยั ด
เชื้อเพลิง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การลดใช้พลังงานน้ำมัน 
  1.1 ขับรถไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง 
  1.2 ไม่ขับก็ดับเครื่อง 
  1.3 วางแผนก่อนการเดินทาง 
  1.4 ตรวจเช็คเครื่องยนต์และลมยางให้ได้ตามมาตรฐานก่อนออกเดินทาง 
  1.5 เดินทางน้อยกว่า 3 คน ใช้รถยนต์สาธารณะ 
  1.6 เดินทางเส้นทางเดียวกัน ไปด้วยกัน 
  1.7 ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น  
      - เอกสารเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งโทรสาร แทนการเดินทาง 
      - หนังสือราชการที่ไม่เร่งด่วนก็ใช้วิธีส่ง E mail หรือ 
        รวบรวมส่งทางไปรษณีย์แทน 
  1.8 จัดอบรมพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงานเพื่อลดการใช้พลังงานน้ำมัน 
  1.9 จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ประจำวันและรายงาน 
      1.9.1 แบบบันทึกการใช้รถยนต์ พนักงานประจำรถจะสรุปรายงาน 
เดือนละ 1 ครั้ง 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ค่ าใช้ จ่ ายด้ านพลั งงาน
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  จ ำ น ว น  
1,686,038.76 บาท 

ล ด ป ริ ม า ณ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
พ ลั ง ง า น ด้ า น
เชื้อเพลิงได้ 5% 
ต่ อปี เมื่ อ เที ยบ
กับค่าใช้จ่ายในปี
ที่ผ่านมา 

ทุกหนว่ยงาน กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบด ี
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กิจกรรม มาตรการ การดำเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
กำกับดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 

      1.9.2 แบบตรวจสอบสภาพรถยนต์ประจำวัน 
           - ตรวจวัดระดับน้ำมัน 
           - ตรวจวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ 
           - ตรวจวัดระดับน้ำมันเบรค/ครัชและทดสอบระบบ 
           - ตรวจสอบระบบสัญญาณไฟส่องสว่าง 
           - ตรวจสอบระบบปรับอากาศ 
           - ตรวจวัดระดับลมยางให้ได้มาตรฐาน 
  1.10 จัดทำรายงานการใช้พลังงานน้ำมันของรถยนต์รายปี เพื่อจัดทำสถิติ
เปรียบเทียบความคุ้มค่า  

1.3 การประหยัดน้ำ 1. ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า งดการใช้น้ำอย่าง
ฟุ่มเฟือย 

2. ดูแลก๊อกน้ำและอุปกรณ์ใช้น้ำทุกชนิดให้ปิดสนิทอยู่เสมอหลังจากไม่ใช้
งาน 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ำ ท่อน้ำ  อย่างสม่ำเสมอและแจ้งซ่อมแซมทันที
เมื่อชำรุด 

4. ใช้น้ำจากบ่อเก็บน้ำธรรมชาติ ในการรดน้ำต้นไม้ 
5. ใช้ภาชนะรองน้ำแทนการเปิดน้ำโดยตรงจากก๊อกน้ำ 
6. รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้ค่าและให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กำหนดให้ทุกหน่วยงานเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูง 

รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เน้นการประหยัดหรือสินค้าที่มีนโยบายรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์น้ำ 

8. ตรวจสอบท่อประปาภายในหน่วยงาน เพื่อหาจุดรั่วไหลของน้ำ  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปา 
จำน วน  5 ,183 ,805 .08      
บาท 

ล ด ป ริ ม า ณ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
น้ำประปาได้ 5% 
ต่ อปี เมื่ อ เที ยบ
กับค่าใช้จ่ายในปี
ที่ผ่านมา 

ทุกหนว่ยงาน กองกลาง 
สำนักงาน
อธิการบดี 



8 
 

กิจกรรม มาตรการ การดำเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
กำกับดูแล 

9. ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้น้ำในการใช้น้ำประปา เช่น ก๊อกน้ำ ชักโครก 
โดยการตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำประปาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการ
รั่วซึม หากตรวจสอบพบให้รีบดำเนินการจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้
มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 
   10. ปิดวาล์วน้ำหรืออุปกรณ์การใช้น้ำประปาทุกชนิดให้สนิท หลังการใช้
ทุกครั้ง แจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติ  

11.การรดน้ำต้นไม้  ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำ
ด้วยสายยาง  
   12. นำหลักการ 3 R คือ การลดใช้น้ำ (Reduce) การใช้น้ำ (Reuse) การ
นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 

1.4 การควบคุมการ
ใช้วัสดุสำนักงาน  

 

1. การลดการใช้กระดาษ 
   - เน้นการพิมพ์ 2 หน้า หรือใช้กระดาษ Reuse ในการพิมพ์งาน 
   - นำระบบ E-Document มาใช้ในการบริหารงาน 
   - ใช้การ scan เอกสารเพื่อเก็บเอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ใช้ E-mail ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแทนการใช้กระดาษ 
   - ใช้คอมพิวเตอร์ ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 2. การลดการใช้หมึกพิมพ์ 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนพิมพ์ 
   - เลือกพิมพ์แบบโหมดประหยัดจะช่วยให้ประหยัดหมึกพิมพ์ 
   - จัดทำบัญชีลงทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ไว้ควบคุมการใช้งาน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
ค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุ
ส ำ นั ก ง า น อ ยู่ ที่  
34,887,448.72  บาท   

ป ร ะ ห ยั ด
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ
สำนักงาน ได้ไม่
น้อยกว่า 5% ต่อ
ปี เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา 

ทุกหนว่ยงาน กองคลัง  
สำนักงาน
อธิการบดี 
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กิจกรรม มาตรการ การดำเนินงานในปัจจุบัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
กำกับดูแล 

1.5 การบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์และวัสดุ
คงทนถาวร 

 

1. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินตามความเหมาะสม 
2. บำรุงรักษาเครื่องตามข้อแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้ และหมั่นทำความ
สะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการใช้
งาน 
3. สำรวจและจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานเกิน 5 ปี 
 

ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มหาวิทยาลัยมี
ค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาครุภัณฑ์และ
การใช้วัสดุครุภณัฑ์ อยู่ที่ 
1,199,290.30 บาท 

ประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน 
จัดซื้อและ
ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 5% 
จากปีที่ผ่านมา 

ทุกหนว่ยงาน กองคลัง  
สำนักงาน
อธิการบดี 
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพดา้นกิจกรรม 

2.1 การปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบคอมพวิเตอร์ Online 

ชื่อกิจกรรม/ 

กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 

(กระบวนการ/ ขัน้ตอนในการดำเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน) 

วิธีการดำเนินการ 
Output 

(สินค้า/บริการ) 

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/

ลดเวลา 

ยกเลิก

ขั้นตอน 

ยุบรวมกับ

กิจกรรมอื่น 
ก่อนการปรับปรุง 

เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง 

ก่อนการ

ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง

การปรับปรุง 

การปรับปรุงกิจกรรม

การจัดการเรียนการ

สอนด้วยระบบ

คอมพิวเตอร ์Online 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

เชิงคุณภาพ 

จัดเตรียมหา

ห้องเรียน จัด

ตารางสอน 

อาจต้องมีการปรับ

ห้องเรียนที่ซ้ำซ้อน 

เชิงคุณภาพ 

ลดงานด้านการ

จัดเตรยีม

ห้องเรียน จัด

ตารางสอน 

ประหยัดเวลา 

 ประหยัด

ค่าใช้จ่าย 

ทั้งห้องเรียน ค่า

เดินทาง 

ต้นทุนร่วม 

20,000 

บาท 

 

ปริมาณงาน 1 

กระบวนการ 

 

ต้นทุนต่อหน่วย 

500 บาท 

ต้นทุนร่วม 

20,000 

บาท 

 

ปริมาณงาน 1 

กระบวนการ 

 

ต้นทุนต่อหน่วย 

500 บาท 

 

 

ตดิต่อ/นัดอาจารย ์

จองหัองเรียน 

จัดตารางสอน 

 

ส่งเกรด 

จัดการเรียนการสอน

ในห้องเรียน 

14 วัน 

3 วัน 

1 เดือน 

~3 ชม.x 15 

ครั้ง : วิชา 

ระบบการจดัการ

เรียนการสอน online 

ติดต่อ/นัดอาจารย ์

1. Moodle การส่งการบ้านออนไลน์, 
การทำแบบทดสอบออนไลน์, การ
นำนักศึกษาเข้าระบบ 
2. SSRU Academic Search 
3. Google Hangouts Meet 
4. Facebook live Group 
5. Zoom Cloud Meeting 
6. Microsoft Teams 

14 วัน 

1 วัน 

ส่งเกรด 1 เดือน 
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2.2 การลดขัน้ตอนกระบวนการรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 

 

ชื่อกิจกรรม/ 
กระบวนการ 

Process (ก่อนลด) 
(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน) 

Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 
(กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน) 

วิธีการดำเนินการ Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

ลดขั้นตอน/
ลดเวลา 

ยกเลิก
ขั้นตอน 

ยุบรวมกบั
กิจกรรมอื่น 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

ก่อนการ
ปรับปรุง 

เป้าหมายหลัง
การปรับปรุง 

การลดขั้นตอน
กระบวนการ
รายงานผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
จำนวนขั้นตอน
ที่ดำเนินการ
เพื่อสรุป
รายงาน 7 
ขั้นตอน 
 
ระยะเวลาที่ใช้
ในการสรุป
รายงาน 1 – 3 
ชั่วโมง 

เชิงคุณภาพ 
จำนวนขั้นตอนที่
ดำเนินการเพื่อ
สรุปรายงาน 1 
ขั้นตอน 
 
 
ระยะเวลาที่ใช้ใน
การสรุปรายงาน 
10 - 30 นาที 

ต้นทุนร่วม 
600 บาท 
 
 
 
 
 
ปริมาณงาน 1 
กระบวนการ 
 
 
ต้นทุนต่อหน่วย 
50 บาท 
 
 

ต้นทนุร่วม 
240 บาท 
 
 
 
 
 
ปริมาณงาน 1 
กระบวนการ 
 
 
ต้นทุนต่อหน่วย 
20 บาท 
 

กำหนดปฏิทินการดำเนินการติดตามผลการ

ปฏิบตัิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ออกแบบรายงานสรุปผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

เข้าระบบบันทึกคำขอตัง้

งบประมาณเพือ่ดูยอดต้ังต้นป ี

เข้าระบบรายงานรายละเอยีดการ

เบิกจา่ยเพื่อดผูลการเบิกจ่าย 

รวบรวมขอ้มูลผลการใช้จ่าย 

ระดับหน่วยงาน 

สรุปและวิเคราะห์ผลการรายงาน

ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 

เข้าระบบรายงานการโอน 

เข้าระบบรายงานการตั้ง

งบประมาณระหวา่งป ี

กำหนดปฏิทินการ

ดำเนินการติดตามผล

รายงานสรุปผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

ระบบรายงานสรุปผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ

(SNBGOR 81) 

เสนอผลการปฏิบัติงาน

และผลเบิกจ่าย

งบประมาณต่อผู้บริหาร

เพื่อทราบ 

เสนอผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่าย
งบประมาณตอ่ผู้บริหารเพื่อทราบ 
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3.  ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแทจ้ริง 
3.1 การบริหารจัดการงบประมาณ 

กิจกรรม มาตรการ 
การดำเนินงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
กำกับดูแล 

3.1 การบริหารจัดการ

งบประมาณ 

1. มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานวางแผนและ
บริหารงบประมาณ ในระบบงาน  ERP : Enterprise 
Resource Planning)  
2. มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในระบบงาน ERP : 
Enterprise Resource Planning) 
3. จัดทำแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
4. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายแผนและงบประมาณ 
เป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผนและงบประมาณ 

ณ สิ้นปีงบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มหาวิทยาลัยมีผล
การเบกิจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินในภาพรวมได้ 
99.60 %  

ณ สิ้นปีงบ 
ประมาณเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ในภาพรวม 
ได้ 95 %  

ทุกหนว่ยงาน กองนโยบาย
และแผน 

สำนักงาน
อธิการบดี 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตารางที ่3 ผลการดำเนินการตามกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การเพิ่มประสทิธิภาพด้านผลการประหยัดทรัพยากร 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

1.1 การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ลดปริมาณ ค่ าใช้ จ่ าย
พลังงานด้านไฟฟ้าได้  
5 %  ต่ อ ปี เมื่ อ เที ย บ
ค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 มห าวิท ยาลั ยฯ  โดยกองกลาง ส ำนั ก งาน
อธิการบดี  ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ดังนี ้
1. แต่ งตั้ งคณ ะทำงานด้ านการจัดการพลั งงาน  ที่  

1500/2558 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่อทำหน้าที่
ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย   

2. กำหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 
และมีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและ
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัต ิ

3. ทำบันทึกรายงานการใช้ปริมาณไฟฟ้า เชื้อเพลิงเป็น
ประจำทุกเดือน เพื่อที่จะดำเนินการกรอกข้อมูลใน
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  

4. รายงานการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง

บรรล ุ 1. สำรวจและตรวจสอบ
อุ ป ก ร ณ์  
เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบ
ป รั บ อ า ก า ศ  เพื่ อ
ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และประหยัดพลังงาน 

2. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
เพื่ อ ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
พลังงานไฟฟ้า 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

พลังงานเพื่อคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง ในแต่
ละไตรมาส 

5. ติดตามและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ปีละ 2 
ครั้ง  

6. ประชุมติดตามผลการประหยัดพลังงาน  หาแนวทาง
แก้ไขในจุดที่บกพร่อง  

7. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศ ให้เป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มปีระสิทธิภาพสูง 

 มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 49,570,611.72 
บ าท  แ ล ะ ปี งบ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2 5 6 3  จ ำ น ว น 
38,092 ,129.55 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 3  มี ก า ร ใช้ พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า ล ด ล ง  จ ำ น ว น 
11,478,482.17 บาท คิดเป็น 23.16 %  

ปัจจัยสนับสนุน    
1. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน 
2. มีการติดตามผลการใช้จ่ายพลังงานเป็นประจำทุกเดือน  
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

1.2 ก า ร ป ร ะ ห ยั ด
เชื้อเพลงิ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ลดปริมาณ ค่ าใช้ จ่ าย
พลังงานด้านเชื้อเพลิงได้ 
5% ต่อปี เมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 มห าวิท ยาลั ย ฯ  โดยกองกลาง ส ำนั ก งาน
อธิการบดี ได้ดำเนินการ ตามกิจกรรมการประหยัด
พลังงานเช้ือเพลิง ดังนี้ 
1. คณะทำงานด้ านการจัดการพลั งงาน ทำหน้ าที่

ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

2. กำหนดนโยบายเรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และมี
การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประกาศมาตรการ
ประหยัดพลังงานและรณรงค์การประหยัดพลังงานให้ทุก
หน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตาม 

3. ทำบันทึกรายงานการใช้ปริมาณไฟฟ้า เชื้อเพลิงเป็น
ประจำทุกเดือน เพื่อที่จะดำเนินการกรอกข้อมูลใน
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          

4. รายงานการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง
พลังงานเพ่ือคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง ในแต่
ละไตรมาส 

5. มีการติดตามและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ปีละ 
2 ครั้ง  

บรรล ุ 1. วางแผนการใช้จ่าย
พ ลั งงาน เชื้ อ เพ ลิ ง ให้
เหมาะสมในการเดินทาง 
ประเภทการใช้งาน เช่น 
ใช้รถยนต์ให้ เหมาะกับ
ลักษณะเส้นทาง จำนวน
ผู้โดยสาร  
2. ใช้บริการรถเช่ าใน
ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป
ต่ างจั งหวัดหรือระยะ
ทางไกล แทนการใช้รถ
ของมหาวิทยาลั ยที่ มี
สภาพเก่าและใช้ปริมาณ
เชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก 
3. ติดตามผลการใช้จ่าย
พลังงานเป็นประจำทุก
เดือน เพื่อนำมาปรับปรุง
แ ผ น ก า ร ป ร ะ ห ยั ด
พลังงาน   
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

6. มีการประชุมติดตามผลการประหยัดพลังงาน  หา
แนวทางแก้ไขในจุดที่บกพร่อง 

 มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน
ด้ าน เชื้ อ เพลิ ง  ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 จำนวน 
1 ,686 ,038.76 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 1 ,409 ,169.30 บาท โดยเมื่ อ เปรียบ เทียบ
ค่ าใช้ จ่ ายระหว่าง ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 
จำนวน 276,869.46 คิดเป็น 16.42 % 

ปัจจัยสนับสนุน 
1.  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ

มาตรการที่ชัดเจน 
2. มหาวิทยาลัยฯ มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการสู่

การปฏิบัต ิ
3. มหาวิทยาลัยฯ มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนือ่ง 
4. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดหารถยนต์ทดแทนของเดิมที่มี

สภาพเก่า สามารถใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ ทำให้
ประหยัดค่าเช้ือเพลิง 

 

4. มหาวิทยาลัยฯ เน้น
การสื่อสารนโยบายและ
มาตรการการประหยัด
เชื้อเพลิงสู่การปฏิบัต ิ
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

1.3 การประหยัดน้ำ ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ลดปริมาณ ค่ าใช้ จ่ าย
น้ำประปาได้ 5% ต่อปี
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
ในปีที่ผ่านมา 
 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี ได้การดำเนินการตามกิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามกิจกรรมการประหยัดน้ำ ดังนี้ 
1. มีการรณรงค์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ปิดน้ำทุกครั้ง

ที่ไม่ใช้งาน และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า งดการใช้น้ำอย่าง
ฟุ่มเฟือย 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ำ ท่อน้ำ อย่างสม่ำเสมอและแจ้ง
ซ่อมแซมทันทีเมื่อชำรุด 

3. รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้ค่าและให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. กำหนดให้ทุกหน่วยงานเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพสูง รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เน้นการ
ประหยัดหรือสินค้าที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์น้ำ 

5. ตรวจสอบท่อประปาภายในหน่วยงาน เพื่อหาจุดรั่วไหล
ของน้ำ 

6. ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้น้ำในการใช้น้ำประปา เช่น 
ก๊อกน้ำ ชักโครก โดยการตรวจสอบอุปกรณ์การใช้

บรรล ุ  
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

น้ำประปาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการรั่วซึม หาก
ตรวจสอบพบให้รีบดำเนินการจัดซ่อมให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และให้มีการตรวจสอบอย่างสมำ่เสมอ 

 มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการใช้น้ำประปา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5,183,805.08 บาท 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ,720,421.31 
บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลง จำนวน 2,463,383.77 คิดเป็น 47.52 % 

ปัจจัยสนับสนุน    
1. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน 
2. มีการติดตามผลการใช้จ่ายพลังงานเป็นประจำทุกเดือน 

1.4 การควบคุ ม
ก าร ใช้ วั ส ดุ
สำนักงาน  

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ประหยัดค่าใช้จ่ายค่า
วัสดุสำนักงาน ได้ไม่
น้อยกว่า 5% ต่อปี เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 
ได้มีการดำเนินการ ตามกิจกรรมการควบคุมการใช้วัสดุ
สำนักงาน ประกอบด้วย กระดาษ หมึกพิมพ์ ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุหรือการ

เบิกจ่ายให้อยู่ ในประมาณ การที่ กำหนดไว้ในการ
ดำเนินงานแต่ละครั้งยกเว้นกรณีมีความจำเป็น  

 

ไม่บรรล ุ 1. ระดมความคิดร่วมกับ
ทุ กฝ่ าย  วิ เค ราะห์ ห า
ส า เห ตุ ที่ ท ำ ใ ห้ ก า ร
ค ว บ คุ ม ก า ร ใช้ วั ส ดุ
สำนักงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
2. ประกาศ เป้าหมาย 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

2. รณรงค์ให้ใช้กระดาษ Reused และมีการนำระบบe-
office มาใช้การดำเนินกิจกรรมการควบคุมการใช้วัสดุ
สำนักงาน  

3. จัดทำรายงาน/ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและมี
การสรุปยอดคงเหลือประจำทุกเดือน 

 มหาวิทยาลั ยฯ มีค่ าใช้จ่ ายด้านการใช้วัสดุ
ส ำนั ก ง าน  ปี งบ ป ระ ม าณ  พ .ศ . 2 5 6 2  จ ำน วน 
34,887 ,448.72 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 33 ,903 ,701.44 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ค่ าใช้ จ่ ายระหว่าง ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 
จำนวน 984 ,747.28 คิดเป็น 2.82 %  เนื่ องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยฯ มีจำนวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการจัดหาวัสดเุพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและบริหารจัดการให้สามารถบริการให้กับ
นักศึกษาครอบคลุมทุกด้าน 
 

น โย บ า ย  แ ล ะ แ ผ น
กิจกรรมให้ทุกหน่วยงาน
รับทราบ 
3 .  ก ำ ห น ด ใ ห้ ทุ ก
หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
4 . ติ ดตามและสรุป /
เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ก าร
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

1.5 ก า ร
บ ำรุ ง รั ก ษ า
ครุภัณฑ์และ
วั ส ดุ ค ง ท น
ถาวร 

 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ประหยัดค่าใช้จ่ายใน 
จั ด ซื้ อ แ ล ะซ่ อ ม แ ซ ม
ครุภัณฑ์  5% จากปีที่
ผ่านมา 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองคลัง 
สำนักงานอธิการบดี ได้มีการดำเนินการตามกิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามกิจกรรมการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุ
คงทนถาวร ดังนี ้
1. จัดทำทะเบยีนคุมครุภัณฑ์ โดยมีรหัสควบคุมครุภัณฑ ์
2. มีการจัดทำระเบียบการส่งครุภัณฑ์ซ่อม  
3. ดำเนินการเปรียบเทียบราคาก่อนซ่อมแซม รวมถึง

สำรวจราคา อะไหล่ อุปกรณ์ ไม่ให้สูงกว่าราคากลางที่
กำหนดไว ้

4. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินตามความเหมาะสมเพื่อ
ยืดระยะเวลาการใชง้านครภุัณฑแ์ละวัสด ุ

5. บำรุงรักษาเครื่องตามข้อแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้ 
และหมั่นทำความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อย
อย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 

6. สำรวจและจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานเกิน 5 ป ี
 มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายในบำรุงรักษาครุภัณฑ์
และวัสดุคงทนถาวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 
1,199,290.30 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บรรล ุ
 

1 .  ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด
ร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อวาง
แ ผ น ก ารด ำ เนิ น ก าร
บำรุงรักษาครุภัณฑ์และ
วัสดุเพื่อให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
2 . ก ำ ห น ด ดั ช นี วั ด
ความสำเร็จ 
3. ประกาศ เป้าหมาย 
น โย บ า ย  แ ล ะ แ ผ น
กิจกรรมให้ทุกหน่วยงาน
รับทราบ 
4 .  ก ำ ห น ด ใ ห้ ทุ ก
หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
5 . ติ ดตามและสรุป /
เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ก าร
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

จำนวน 1,099,830.44 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง จำนวน 99,459.86 คิด
เป็น 8.29 %  สามารถลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาครุภัณฑ์
และวัสดุคงทนถาวรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
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2. การเพิ่มประสทิธิภาพด้านกระบวนการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

2.1 การป รับ ป รุ ง
กิ จ ก รรม ก าร
จั ด ก า ร เรี ย น
การสอนด้ วย
ร ะ บ บ
คอมพิ ว เตอร์  
Online 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

การปรับปรุงกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์  
Online 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Online ดังน้ี 
1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยระบบ e-
Learning โดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ อิ เล็ กท รอนิ กส์ ได้ จั ดการเรียนการสอนตาม 
“หลักสูตรระดับปริญ ญ าตรี  หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562” โดยมี “รูปแบบการเรียน
สอนออนไลน์” เต็มรูปแบบดังนี้  และมีเว็บไซต์ประจำ
รายวิชา Learning Management System : http://gen-
ed.ssru.ac.th/page/ gelearning1 -63  ป ระก อ บ ด้ วย 
ระบบการถ่ายทอดการเรียนการสอน Live Streaming : 
GE SSRU Youtube Live โ ด ย มี  GE SSRU Youtube 
Channel :  
https://www.youtube.com/channel/UCKN6 pabi_V
0iugfd-OMnG0A 
 2. มีการติดตามและตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ
ตรวจสอบและติดตามผลการเรียน (TSS) ที่นักศึกษา
สามารถตรวจสอบข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป และคะแนน
กิจกรรมต่างๆ ในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนไว้  

บรรล ุ 1. ม ห า วิ ท ย า ลั ย เพิ่ ม
จัดการเรียนการสอนด้วย
ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์  
Online  
2. เพิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ Online ให้
มากขึ้น เช่น เพจงานรับ
สมัคร เพจกองบริการ
ก ารศึ กษ า  เพ จคณ ะ/
วิทยาลัย 
3. จั ด ท ำคู่ มื อ อ ธิ บ า ย
ขั้นตอนการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์  
Online 
 
 

http://gen-ed.ssru.ac.th/page/%20gelearning1-63
http://gen-ed.ssru.ac.th/page/%20gelearning1-63
https://www.youtube.com/channel/UCKN6pabi_V0iugfd-OMnG0A
https://www.youtube.com/channel/UCKN6pabi_V0iugfd-OMnG0A
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

 3. ระบบตรวจสอบตารางสอบวัดความรู ้
 4. ระบบสอบวิชาการศึกษาทั่วไป 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่า มหาวิทยาลัยฯ สามารถปรับปรุงจากการเรียนการ
สอนในห้องเรียนปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบ บ คอมพิ ว เต อ ร์  Online ส่ งผ ล ให้ ส าม ารถ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
         1. ลดปัญหาในจัดตารางสอนเนื่องจากห้องเรียนไม่
เพียงพอ  
         2. ลดงานด้านการจัดเตรียมห้องเรียน จัด
ตารางสอน ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
         3. นักศึกษาและอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาในการ
เดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สามารถ
เรียนได้ทุกเวลาและสถานที่ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางใน
การติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
         4. มหาวิทยาลัยสามารถลดระยะเวลาในการจัด
เตรียมการเรียนการสอน ทำให้ ลดค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย    
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

ปัจจัยสนับสนุน 
1. นโยบายของผู้บริหาร 
2. การเปิดรับ การเรียนรูส้ิ่งใหม่ของอาจารย์ผู้สอน 
3. พื้นฐานเทคโนโลยีเดิมของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
สนับสนุนให้การพัฒนาระบบ e-Learning ที่มีรูปแบบการ
เรียนสอนออนไลน์เต็มรูปแบบได้เร็ว มี เว็บไซต์ประจำ
รายวิชา Learning Management System : http://gen-
ed.ssru.ac.th/page/ gelearning1-63 

2.2 การลดขั้นตอน
กระบ วน การ
รายงานผลการ
เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ก า ร ล ด ขั้ น ต อ น
กระบวนการรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน ได้มีการ
ดำเนินการตามกิจกรรมการลดขั้นตอนกระบวนการรายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
1. จัดตั้งกลุ่มติดตามงบประมาณเข้าร่วมกลุ่มชุมชนนัก

ป ฏิ บั ติ  ( Community of Practice :  CoP) 
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ อย่างเป็นระบบเพื่อให้งานบรรลุ 
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2562  

2. ดำเนินการในการกำหนดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงาน  

บรรล ุ 1. นำเสนอผลการพัฒนา
โปรแกรมฯ ให้ผู้บริหาร
ได้ทราบ 

2 . เส น อ ข อ พิ จ า รณ า
พัฒนาให้ระบบสามารถ
ทำงานได้ในรูปแบบon 
webเพื่อให้หน่วยงาน
ส าม ารถ ต รวจ ส อ บ
สถานะการเบิกจ่ายเงิน
ได้ด้วยตนเอง ในทุกที่
ทุกเวลา 

http://gen-ed.ssru.ac.th/page/%20gelearning1-63
http://gen-ed.ssru.ac.th/page/%20gelearning1-63
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

4. นำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาจัดทำโปรแกรม
ติดตาม และการตรวจสอบงบประมาณ 

 

หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมการเบิกจ่าย การ
ติดตามและการตรวจสอบงบประมาณ โดยการหาสาเหตุ 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

รอยต่อ ของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนจากการถอด
องค์ความรู้ผู้มีประสบการณ์และผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้าง เรียบร้อยแล้วได้นำผลการจัดทำโปรแกรมมาให้กลุ่ม
ผู้ปฏิบตัิได้ทดลองใช้งาน  

1. มหาวิทยาลัยมีโปรแกรมการเบิกจ่าย การติดตาม
และการตรวจสอบงบประมาณที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายได้รวดเร็ว ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดของ
การเบิกจ่ายผิดผลผลิต/กิจกรรม ลดเวลาการตรวจสอบของ
หน่วยงานกลาง และขจัดปัญหาการการติดตามการรายงาน
งบประมาณระหว่างกองนโยบายและแผนกับกองคลัง เพื่อ
โปรแกรมเบิกจ่ายที่พัฒนาขึ้น ได้รหัสโครงการที่มีการ
เชื่อมโยงเข้ากับ 3 ระบบ (ระบบ ERP ระบบ e-GP และ
ระบบ GFMIS) ของการดำเนินการเบิกจ่ายได้อย่างเป็น
ระบบ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณผิด
ผลผลิต/โครงการ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการ
เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาล  

2. สามารถตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็วเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมกับการ
เบิกจ่าย การติดตามและการตรวจสอบงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

3. หน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงิน
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสอบถามผ่านหน่วยงานกลาง ซึ่ง
จากเดิมไม่สามารถตรวจสอบได ้

4. สามารถตดิตามปริมาณของฎีกาในแต่ละขั้นตอนได ้
ปัจจัยสนับสนุน 
1. มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาในการแต่

ละกระบวนการ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุก
คนในกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือจากตัวแทนระดับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

2. สมาชิกและตัวแทนหน่วยงานมีความต้องการที่จะพัฒนา
ระบบ/เครื่องมือการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และถูดต้อง อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อุปสรรคต่อการดำเนินงานตามแผน 
1. สมาชิกประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ทำงานหลากหลาย

หน้าที่ แต่มีความเชื่องโยงกัน การศึกษาประเด็นปัญหา 
และความรู้ใช้ เวลาในการศึกษาและทำความ เข้าใจ 
ประกอบกับเป็นการพัฒนาโปรแกรม นั้นหมายถึงว่า
จะต้องมีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนในการ
พัฒนางานในครั้งนี ้

2. ระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่าย การ
ติดตามและการตรวจสอบงบประมาณใช้เวลานาน จึงทำ
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย ระยะเวลา
จริง 

ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

ให้การใช้งานจริงผ่านโปรแกรมการเบิกจ่าย การติดตาม
และการตรวจสอบงบประมาณของทุกหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
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ส่วนที่ 2 รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

แนวทางการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินการจัดทำตามเกณฑ์และแนวทางที่

กรมบัญชีกลางกำหนด โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ครอบคลุมงบประมาณของมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการอนุมั ติ  ซึ่ง
หน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนได้ใช้จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน และสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการ
สอนได้ใช้จำนวนโครงการ/กิจกรรมเป็นเกณฑ์ในการปันส่วน  

เกณฑ์การปนัส่วนของหน่วยงานสนบัสนนุเขา้หน่วยงานหลัก ดังนี ้

1. สำนักงานอธิการบดี แบ่งเงินงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

      สว่นที่ 1 งบกลางปันส่วนให้ศูนยต์้นทนุหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 6 คณะ ดังนี ้

  
         

จำนวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จำนวนนักศึกษาของแต่ละคณะ 

  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

      ส่วนที่ 2 ค่าแรกเข้าปันส่วนใหศู้นย์ต้นทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี ้

  
        

จำนวนงบประมาณส่วนที่  2 
X จำนวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

  จำนวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทัง้หมด 

      ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักทีเ่ป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

  
        

จำนวนงบประมาณส่วนที่  3 
X จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด 
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2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) แบ่งเงินงบประมาณ
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

  ส่วนที่ 1 ค่าแรกเข้าปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี ้

  
         

จำนวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จำนวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

  จำนวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทัง้หมด 

ส่วนที่ 2 คา่หอ้งสมุดและค่าอินเตอร์เน็ตปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักท่ีเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

  
         

จำนวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จำนวนนักศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

3. สำนักการศกึษาทั่วไปและนวัตกรรมฯ (GE) แบ่งเงินงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 

  สว่นที่ 1 คา่แท็บเล็ตปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักที่เป็นหนว่ยงานจัดการเรียนการสอนทีอ่ยู่ในมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

  
         

จำนวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จำนวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

  จำนวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทัง้หมด 

ส่วนที่ 2 ค่าสอนวิชาการศึกษาทั่วไปปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักที่เป็นหนว่ยงานจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

  
         

จำนวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
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4. สถาบันสรา้งสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) แบ่งเงินงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ค่าแรกเข้าปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนี ้

  
        

จำนวนงบประมาณส่วนที่  1 
X จำนวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

  จำนวนนักศึกษาชั้นปีที ่1 ทัง้หมด 

ส่วนที่ 2 ค่าสอนวิชาของสสสร.ปันส่วนให้ศนูย์ต้นทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 6 คณะ ดังนี้ 

  
         

จำนวนงบประมาณส่วนที่  2 
X จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

ส่วนที ่3 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

  
        

จำนวนงบประมาณส่วนที่  3 
X จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของแต่ละคณะ/วิทยาลัย  

  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด 

5. ศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม, อุดรธาน,ี สมุทรสงคราม และระนอง ปันส่วนให้ศูนย์ต้นทุนหลักที่เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ในศูนย์ ดังนี ้

  
         

จำนวนงบประมาณ 
X จำนวนนักศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
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ส่วนที่ 2  รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผลการจัดทำต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตจากค่า FTES 
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ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

  (หน่วย:บาท) 

                รายได ้    จำนวน  
รายได้จากรัฐบาล   863,122,575.72 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   1,669,891,568.92 

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค   13,272,532.38 

รายได้อื่น   41,332,736.93 

รายได้รวม   2,587,619,413.95 

หักค่าใช้จ่าย   2,577,021,231.72 

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย   10,598,182.23 
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ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     (หน่วย : บาท)  
ประเภทค่าใชจ้่าย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง(ถ้ามี) รวม 

 1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร    435,521,819.21    361,048,027.06  143,809,828.70   940,379,674.97  
 2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ      15,485,570.00     53,287,382.00      68,772,952.00  
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน      97,629,827.06    725,760,213.19     823,390,040.25  
 4. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคลากร      24,569,147.68     64,058,893.11      88,628,040.79  
 5. ค่าใชจ้่ายเดินทาง                     -       73,653,977.31      73,653,977.31  
 6. ค่าสาธารณูปโภค      25,447,706.99     46,822,110.83      72,269,817.82  
 7. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย    132,352,384.53    208,213,523.53     340,565,908.06  
 8. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                     -      116,065,244.58     116,065,244.58  
 9. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น           52,504.75     53,243,071.19      53,295,575.94  

รวม 731,058,960.22 1,702,152,442.80 143,809,828.70 2,577,021,231.72 

หมายเหต ุ(กรณีที่ต้นทนุผลผลิตรวมไม่เท่ากบัค่าใช้จา่ยรวมตามงบการเงินที่เสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบ
การเงินและต้นทุนผลผลิต) 

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน    2,630,316,807.66 
หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต 53,295,575.94 
บวก ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต - 
รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน 2,577,021,231.72 
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ตารางที่ 3   รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(หน่วย : บาท)

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเส่ือมราคา ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก 431,981,968.98      1,198,844,177.33    -                   271,993,909.58  1,897,019,431.35    

1 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี         37,593,324.68         21,979,803.63                     -         5,800,624.54 59,573,128.31         1,982.46        FTES 30,050.10          

2 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท                          -             6,311,703.12                     -           433,512.80 6,745,215.92          157.76           FTES 42,756.19          

3 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี         73,878,890.46        206,298,656.86                     -       60,565,953.42 340,743,500.74       8,785.83        FTES 38,783.30          

4 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท           1,000,000.00           7,582,571.19                     -           842,659.05 9,425,230.24          235.39           FTES 40,040.91          

5 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก           2,400,000.00         12,206,169.31                     -         1,129,913.68 15,736,082.99         249.90           FTES 62,969.52          

6 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาตรี         71,299,558.70        283,691,826.81                     -       96,279,570.77 451,270,956.28       13,325.66       FTES 33,864.81          

7 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาโท                          -             5,379,747.98                     -           812,189.79 6,191,937.77          138.27           FTES 44,781.50          

8 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาเอก                          -             4,120,132.14         538,494.03 4,658,626.17          84.89            FTES 54,878.39          

9 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญา

ตรี

        28,622,989.63         21,130,343.14                     -         5,657,638.21 55,410,970.98         1,338.64        FTES 41,393.48          

#  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญา

โท

                         -               180,873.61                     -             52,723.57 233,597.18             13.00            FTES 17,969.01          

#  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญา

เอก

                         -               852,192.93                     -           248,409.11 1,100,602.04          61.25            FTES 17,969.01          

# จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาตรี         98,283,459.94         65,768,151.11                     -       36,643,582.89 200,695,193.94       3,779.80        FTES 53,096.78          

# จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาโท                          -             1,179,412.42                     -             83,074.57 1,262,486.99          10.92            FTES 115,612.36        

# จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาเอก                          -               545,831.00                     -             31,864.23 577,695.23             6.00              FTES 96,282.54          

#  จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี         44,241,751.02         64,272,285.54                     -       30,229,747.79 138,743,784.35       1,724.01        FTES 80,477.37          

#  จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท                          -             2,568,707.31                     -           203,399.98 2,772,107.29          38.30            FTES 72,378.78          

#  จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก                          -               407,442.64                     -             24,588.56 432,031.20             4.63              FTES 93,311.27          

#  จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ                          -               149,900.72                     -                       -   149,900.72             2,350            คน 63.79                

# ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           5,632,025.65           2,080,125.32                     -         6,560,137.25 14,272,288.22         21,888           คน 652.06              

# กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม                          -                            -                       -                       -   -                       -                โครงการ -

# กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ           4,499,601.58         15,264,766.84                     -         1,155,596.72 20,919,965.14         1,746            โครงการ 11,981.65          

# กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ันค่ังทางเศรษฐกิจ                          -                            -                       -                       -   -                       -                โครงการ -

# ผลงานการน าเสนอและแผยแพร่ผลงานวิจัย             850,000.00         29,027,858.37                     -                       -   29,877,858.37         3,370            ผลงาน 8,865.83           

# โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         10,817,264.67         66,135,521.30                     -         7,364,069.63 84,316,855.60         1,359            คน 62,043.31          

# โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร         15,668,300.00                          -                       -                       -   15,668,300.00         3,760            คน 4,167.10           

# โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน         32,692,351.33                          -                       -                       -   32,692,351.33         9,737            คน 3,357.54           

# จัดหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์           4,502,451.32        381,710,154.04                     -       17,336,158.98 403,548,764.34       8                  โครงการ 50,443,595.54    

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน       166,724,606.71       295,094,741.94   143,809,828.70     68,571,998.49       674,201,175.84

1 ด้านการเงินและบัญชี         92,824,907.75        158,299,974.38   143,809,828.70     18,815,037.39 413,749,748.22       33,733.08       จ านวนเอกสาร 12,265.40          

2 ด้านการพัสดุ         40,578,105.43         69,532,312.48                     -         7,251,067.83 117,361,485.74       10,241.84       จ านวนใบตรวจรับ 11,459.02          

3 ด้านบริหารบุคลากร           7,811,245.43         13,296,884.25                     -         1,243,145.39 22,351,275.07         1,938.10        จ านวนบุคลากร 11,532.57          

4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล           4,530,538.10           5,419,425.32                     -       24,852,668.14 34,802,631.56         33,263.98       จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 1,046.26           

5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         18,505,890.00         48,461,445.51                     -       16,349,989.17 83,317,324.68         31,240.00       จ านวนบุคลากร 2,667.01           

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

598,706,575.69      1,493,938,919.27   143,809,828.70  340,565,908.06  2,571,220,607.18   \

ช่ือกิจกรรม ปริมาณ 

รวม
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ตารางที่ 4  รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(หน่วย : บาท)

ช่ือผลผลิต เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเส่ือมราคา ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย

 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 351,857,729.18    809,353,708.66       118,224,909.70    228,421,561.46    1,507,857,909.00    26,373.05   FTES 57,174.20           

1.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี) 348,457,729.18     763,982,505.38       118,224,909.70     222,364,579.43     1,453,029,723.69     25,432.59   FTES 57,132.59           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี 48,277,370.68      40,299,824.63         9,215,621.00        10,014,648.54      107,807,464.85       1,982.46     FTES 54,380.65           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี 121,228,178.46     287,308,175.86       40,841,560.00      79,241,537.42      528,619,451.74       8,785.83     FTES 60,167.28           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาตรี 143,115,182.70     403,161,159.81       61,945,221.00      124,605,291.77     732,826,855.28       13,325.66   FTES 54,993.66           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาตรี 35,836,997.34      33,213,345.08         6,222,507.70        8,503,101.70        83,775,951.82         1,338.64     FTES 62,582.88           

1.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาโท) 1,000,000.00        24,593,382.90         -                     3,298,307.21        28,891,690.11         544.42        FTES 53,068.75           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท -                     7,845,533.12           -                     768,829.80           8,614,362.92           157.76        FTES 54,604.23           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท 1,000,000.00        9,793,595.19           -                     1,343,029.05        12,136,624.24         235.39        FTES 51,559.64           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาโท -                     6,673,987.98           -                     1,106,089.79        7,780,077.77           138.27        FTES 56,267.29           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาโท -                     280,266.61             -                     80,358.57            360,625.18             13.00         FTES 27,740.40           

1.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาเอก) 2,400,000.00        20,777,820.38         -                     2,758,674.82        25,936,495.20         396.04        FTES 65,489.58           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก 2,400,000.00        14,571,405.31         -                     1,661,140.68        18,632,545.99         249.90        FTES 74,560.01           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาเอก -                     4,821,411.14           -                     718,907.03           5,540,318.17           84.89         FTES 65,264.67           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาเอก -                     1,385,003.93           -                     378,627.11           1,763,631.04           61.25         FTES 28,793.98           

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 118,653,871.94    103,646,861.53      17,570,685.00     44,829,033.70     284,700,452.17      3,796.72    FTES 74,985.90           

2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี) 118,653,871.94     101,723,465.11       17,570,685.00      44,678,094.89      282,626,116.94       3,779.80     FTES 74,772.77           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาตรี 118,653,871.94     101,723,465.11       17,570,685.00      44,678,094.89      282,626,116.94       3,779.80     FTES 74,772.77           

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาโท) -                     1,306,200.42           -                     106,320.57           1,412,520.99           10.92         FTES 129,351.74         

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาโท -                     1,306,200.42           -                     106,320.57           1,412,520.99           10.92         FTES 129,351.74         

2.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาเอก) -                     617,196.00             -                     44,618.23            661,814.23             6.00           FTES 110,302.37         

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาเอก -                     617,196.00             -                     44,618.23            661,814.23             6.00           FTES 110,302.37         

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 53,532,980.02     83,619,075.49        8,014,234.00       34,213,630.33     179,379,919.84      1,766.94    FTES 101,520.10         

3.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาตรี) 53,532,980.02      80,187,929.54         8,014,234.00        33,894,372.79      175,629,516.35       1,724.01     FTES 101,872.68         

 จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี 53,532,980.02      80,187,929.54         8,014,234.00        33,894,372.79      175,629,516.35       1,724.01     FTES 101,872.68         

3.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาโท) -                     2,971,905.31           -                     284,794.98           3,256,700.29           38.30         FTES 85,031.34           

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท -                     2,971,905.31           -                     284,794.98           3,256,700.29           38.30         FTES 85,031.34           

3.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาเอก) -                     459,240.64             -                     34,462.56            493,703.20             4.63           FTES 106,631.36         

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาเอก -                     459,240.64             -                     34,462.56            493,703.20             4.63           FTES 106,631.36         

4. ผลงานการให้บริการวิชาการ -                     149,900.72            -                     -                     149,900.72            2,350.00    คน 63.79                 

4.1 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ -                     149,900.72             -                     -                     149,900.72             2,350         คน 63.79                 

5. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5,632,025.65       2,080,125.32          -                     6,560,137.25       14,272,288.22        21,888       คน 652.06               

6. กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม -                     -                       -                     -                     -                       -            โครงการ -

7. กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 4,499,601.58       15,264,766.84        -                     1,155,596.72       20,919,965.14        1,746         โครงการ 11,981.65           

8. กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ันค่ังทางเศรษฐกิจ -                     -                       -                     -                     -                       -            โครงการ -

9. ผลงานการน าเสนอและแผยแพร่ผลงานวิจัย 850,000.00          29,027,858.37        -                     -                     29,877,858.37        3,370         ผลงาน 8,865.83            

10. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 10,817,264.67     69,086,468.30        -                     8,049,789.63       87,953,522.60        1,359         คน 64,719.30           

11. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 15,668,300.00     -                       -                     -                     15,668,300.00        3,760         คน 4,167.10            

12. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 32,692,351.33     -                       -                     -                     32,692,351.33        9,737         คน 3,357.54            

13. ผลงานจัดหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 4,502,451.32       381,710,154.04      -                     17,336,158.98     403,548,764.34      8               โครงการ 50,443,595.54     

รวมต้นทุนผลผลิต 598,706,575.69    1,493,938,919.27    143,809,828.70    340,565,908.06    2,577,021,231.72    

ปริมาณ 
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ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 

      หน่วย: บาท   
        รายได้ 2563 2562 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

รายได้จากรัฐบาล 863,122,575.72  944,741,139.45  -8.64 % 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,669,891,568.92  1,798,601,809.90  -7.16 % 

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 13,272,532.38  27,625,166.11  -51.95 % 

รายได้อื่น 41,332,736.93  118,751,322.35  -65.19 % 

รายได้รวม 2,587,619,413.95  2,889,719,437.81  -10.45 % 

หักค่าใช้จ่าย 2,577,021,231.72  2,827,729,807.32  -8.87 % 

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใชจ้่าย 10,598,182.23  61,989,630.49  -82.90 % 

 
การวิเคราะหส์าเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได ้

    จากตาราง 5 สามารถเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 พบว่า รายได้รวมลดลง 10.45% จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะรายได้อื่นที่ลดลงมากที่สุด 65.19% และรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค ที่ลดลง 51.95%  จึงมีผลให้หลังหักค่าใช้จ่าย
ลดลง 8.87% ตามไปด้วย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้
เพียงพอและพร้อมสำหรับการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จึงมีผลให้รายได้คงเหลือลดลง 82.90% 
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ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 

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

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 435,521,819.21     361,048,027.06       143,809,828.70     940,379,674.97       426,062,300.80     351,003,205.04       145,795,755.02     922,861,260.86       1.90       %

2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 15,485,570.00      53,287,382.00         -                    68,772,952.00         16,977,185.00      55,736,725.00         72,713,910.00         -5.42       %

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 97,629,827.06      725,760,213.19       -                    823,390,040.25       65,737,026.36      433,921,428.45       499,658,454.81       64.79      %

4. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคลากร 24,569,147.68      64,058,893.11         -                    88,628,040.79         44,150,292.78      63,959,931.29         108,110,224.07       -18.02      %

5. ค่าใช้จ่ายเดินทาง -                    73,653,977.31         -                    73,653,977.31         -                    99,951,387.01         99,951,387.01         -26.31      %

6. ค่าสาธารณูปโภค 25,447,706.99      46,822,110.83         -                    72,269,817.82         20,076,072.14      74,313,277.85         94,389,349.99         -23.43      %

7. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 132,352,384.53     208,213,523.53       -                    340,565,908.06       122,892,187.50     196,334,498.09       319,226,685.59       6.68       %

8. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน -                    116,065,244.58       -                    116,065,244.58       54,652,600.00      60,213,735.00         114,866,335.00       1.04       %

9. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอ่ืน 52,504.75            53,243,071.19         -                    53,295,575.94         213,479.00          595,738,720.99       -                    595,952,199.99       -91.06      %

รวม 731,058,960.22    1,702,152,442.80    143,809,828.70    2,577,021,231.72    750,761,143.58    1,931,172,908.72    145,795,755.02    2,827,729,807.32    -8.87       %

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย
ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)
ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
 
การวิเคราะหส์าเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 
       จากตารางที่ 6 สามารถเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ลดลง ได้แก่ ตัน
ทุนในการผลิตผลผลิตอื่น ลดลง 91.06 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ลดลง 26.31% และค่าสาธารณูปโภค ลดลง 23.43% เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีมาตการให้ทำงาน ณ ที่พักอาศัย และจัดอบรม/ประชุม online แทน แต่ค่าใช้จ่ายบางรายการสูงขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้
ความสำคัญกับการดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน online โดยมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน online เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึน้ 64.79% 
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ตารางที่ 7 เปรยีบเทียบตน้ทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะหส์าเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกิจกรรม  
       จากตารางที่ 7 สามารถเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุน
กิจกรรมที่เกินกว่า 20% มี ดังนี้ 
  1) กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีต้นทุนต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% อาทิ  
      - จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรี ได้รับความสนใจมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกันจึงมี
ผลต่อต้นทุนต่อหน่วยลดลง 25.96% จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลงจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
37.50% จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาเอก ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 100.00% เนื่องจากเป็นกลุ่มสาขาที่ได้รับ

(หน่วย : บาท)

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเส่ือมราคา  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเส่ือมราคา  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย
 ต้นทุนรวม  

 เพ่ิม/(ลด) %

 ปริมาณ 

เพ่ิม/(ลด)

 ต้นทุนต่อหน่วย

เพ่ิม/(ลด)  %

   431,981,968.98    1,198,844,177.33                      -      271,993,909.58    1,902,820,055.89   468,692,000.73  1,364,192,526.50                     -     255,109,637.52   2,087,994,164.75

1 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี      37,593,324.68         21,979,803.63                      -          5,800,624.54         65,373,752.85 1,982.46   FTES 32,976.08           38,156,673.10       25,445,259.01   -          5,365,068.85        68,967,000.96 1,993.06  FTES 34,603.57       -5.21          -0.53         -4.70              

2 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท                      -            6,311,703.12                      -            433,512.80          6,745,215.92 157.76     FTES 42,756.19                           -           8,853,594.13                     -           285,738.54         9,139,332.67 192.49    FTES 47,479.52       -26.20         -18.04       -9.95              

3 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี      73,878,890.46       206,298,656.86                      -        60,565,953.42       340,743,500.74 8,785.83   FTES 38,783.30           61,465,790.41     189,628,504.32                     -       55,770,542.14      306,864,836.87 8,326.67  FTES 36,853.25       11.04         5.51         5.24              

4 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท        1,000,000.00          7,582,571.19                      -            842,659.05          9,425,230.24 235.39     FTES 40,040.91                           -           5,971,169.10                     -           466,522.07         6,437,691.17 145.17    FTES 44,345.88       46.41         62.15       -9.71              

5 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก        2,400,000.00         12,206,169.31                      -          1,129,913.68         15,736,082.99 249.90     FTES 62,969.52                           -         14,758,129.09                     -           678,654.88        15,436,783.97 198.21    FTES 77,880.95       1.94          26.08       -19.15            

6 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาตรี      71,299,558.70       283,691,826.81                      -        96,279,570.77       451,270,956.28 13,325.66 FTES 33,864.81           66,460,978.87     260,450,554.55                     -       82,656,936.56      409,568,469.98 ####### FTES 39,403.10       10.18         28.20       -14.06            

7 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาโท                      -            5,379,747.98                      -            812,189.79          6,191,937.77 138.27     FTES 44,781.50                           -           7,683,510.48                     -           424,208.11         8,107,718.59 164.46    FTES 49,299.03       -23.63         -15.92       -9.16              

8 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาเอก                      -            4,120,132.14                      -            538,494.03          4,658,626.17 84.89       FTES 54,878.39                           -           4,011,955.01                     -           168,494.94         4,180,449.95 63.45      FTES 65,885.74       11.44         33.79       -16.71            

9 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญา      28,622,989.63         21,130,343.14                      -          5,657,638.21         55,410,970.98 1,338.64   FTES 41,393.48           27,271,897.34       19,759,163.13                     -         6,674,122.27        53,705,182.74 1,238.67  FTES 43,357.14       3.18          8.07         -4.53              

10 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาโท                      -               180,873.61                      -              52,723.57             233,597.18 13.00       FTES 17,969.01                           -             412,315.43                     -           159,058.81            571,374.24 30.20      FTES 18,919.68       -59.12         -56.95       -5.02              

11 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญา                      -               852,192.93                      -            248,409.11          1,100,602.04 61.25       FTES 17,969.01                           -                         -                       -                       -                          -   FTES -                100.00       100.00     100.00          

12 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาตรี      98,283,459.94         65,768,151.11                      -        36,643,582.89       200,695,193.94 3,779.80   FTES 53,096.78           98,333,221.38       72,791,924.30                     -       32,048,731.62      203,173,877.30 4,035.31  FTES 50,349.01       -1.22          -6.33         5.46              

13 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาโท                      -            1,179,412.42                      -              83,074.57          1,262,486.99 10.92       FTES 115,612.36                         -           1,258,205.68                     -             47,990.84         1,306,196.52 11.27      FTES 115,900.31      -3.35          -3.11         -0.25              

14 จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาเอก                      -               545,831.00                      -              31,864.23             577,695.23 6.00         FTES 96,282.54                           -           1,243,743.55                     -             47,439.22         1,291,182.77 11.15      FTES 115,801.15      -55.26         -46.19       -16.86            

15 จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี      44,241,751.02         64,272,285.54                      -        30,229,747.79       138,743,784.35 1,724.01   FTES 80,477.37           43,064,110.20       95,876,372.99                     -       40,804,973.32      179,745,456.51 1,653.62  FTES 108,698.16      -22.81         4.26         -25.96            

16 จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท                      -            2,568,707.31                      -            203,399.98          2,772,107.29 38.30       FTES 72,378.78                           -           7,226,246.44                     -           275,625.53         7,501,871.97 64.78      FTES 115,805.37      -63.05         -40.88       -37.50            

17 จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก                      -               407,442.64                      -              24,588.56             432,031.20 4.63         FTES 93,311.27                           -             448,326.16                     -             17,100.18            465,426.34 4.00        FTES 116,356.59      -7.18          15.75       -19.81            

18 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ                      -               149,900.72                      -                        -               149,900.72 2,350       คน 63.79                                 -             149,900.72                     -                       -              149,900.72 142         คน 1,055.64         -            100.00     -93.96            

19 ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        5,632,025.65          2,080,125.32                      -          6,560,137.25         14,272,288.22 21,888     คน 652.06                 6,621,729.21         4,202,503.10                     -         4,180,350.24        15,004,582.55 21,922    คน 684.45            -4.88          -0.16         -4.73              

20 กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม                      -                           -                        -                        -                           -   -          โครงการ -                    52,701,100.00                       -                       -                       -          52,701,100.00 41          โครงการ 1,285,392.68   -100.00       -100.00     -100.00          

21 กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ        4,499,601.58         15,264,766.84                      -          1,155,596.72         20,919,965.14 1,746       โครงการ 11,981.65             5,006,961.00       18,756,944.89                     -           959,847.63        24,723,753.52 25          โครงการ 988,950.14      -15.39         100.00     -98.79            

22 กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ันค่ังทางเศรษฐกิจ                      -                           -                        -                        -                           -   -          โครงการ -                        551,500.00                       -                       -                       -              551,500.00 1            โครงการ 551,500.00      -100.00       -100.00     -100.00          

23 ผลงานการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย          850,000.00         29,027,858.37                      -                        -           29,877,858.37 3,370       ผลงาน 8,865.83                             -         29,123,131.01                     -                       -          29,123,131.01 766         ผลงาน 38,019.75       2.59          100.00     -76.68            

24 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต      10,817,264.67         66,135,521.30                      -          7,364,069.63         84,316,855.60 1,359       คน 62,043.31           11,786,683.14       44,585,353.02   -          7,944,599.62        64,316,635.78 1,449      คน 44,386.91       31.10         -6.21         39.78            

25 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร      15,668,300.00                         -                        -                        -           15,668,300.00 3,760       คน 4,167.10             14,453,555.00                       -                       -                       -          14,453,555.00 3,760      คน 3,844.03         8.40          -          8.40              

26 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน      32,692,351.33                         -                        -                        -           32,692,351.33 9,737       คน 3,357.54             39,672,488.98                       -                       -                       -          39,672,488.98 8,975      คน 4,420.33         -17.59         8.49         -24.04            

27 จัดหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์        4,502,451.32       381,710,154.04                      -        17,336,158.98       403,548,764.34 8             โครงการ 50,443,595.54       3,145,312.10     551,555,720.39   -        16,133,632.15      570,834,664.64 8            โครงการ 71,354,333.08  -29.31         -          -29.31            

   166,724,606.71       295,094,741.94    143,809,828.70      68,571,998.49       674,201,175.84   159,176,955.35     370,728,684.12   145,795,755.02     64,117,048.08 739,818,442.57    

1 ด้านการเงินและบัญชี      92,824,907.75       158,299,974.38    143,809,828.70      18,815,037.39       413,749,748.22 33,733     จ านวนเอกสาร 12,265.40           96,532,311.24     232,392,721.55   145,795,755.02     38,987,959.96 513,708,747.77     33,592    จ านวนเอกสาร 15,292.59       -19.46         0.42         -19.80            

2 ด้านการพัสดุ      40,578,105.43         69,532,312.48                      -          7,251,067.83       117,361,485.74 10,242     จ านวนใบตรวจรับ 11,459.02           29,936,880.65       70,559,780.59  -       11,793,173.21 112,289,834.45     10,199    จ านวนใบตรวจรับ 11,009.89       4.52          0.42         4.08              

3 ด้านบริหารบุคลากร        7,811,245.43         13,296,884.25                      -          1,243,145.39         22,351,275.07 1,938       จ านวนบุคลากร 11,532.57             5,664,843.84       13,354,609.94  -         2,231,754.73 21,251,208.51       1,930      จ านวนบุคลากร 11,010.99       5.18          0.42         4.74              

4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล        4,530,538.10          5,419,425.32                      -        24,852,668.14         34,802,631.56 33,264      จ านวนบุคลากรท่ี

ได้รับการพัฒนา

1,046.26               7,121,917.88       24,114,621.42  -         3,024,061.19 34,260,600.49       33,358     จ านวนบุคลากรท่ี

ได้รับการพัฒนา

1,027.06         1.58          -0.28         1.87              

5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      18,505,890.00         48,461,445.51                      -        16,349,989.17         83,317,324.68 31,240      จ านวนบุคลากร 2,667.01             17,447,081.74       30,222,250.62  -         8,020,008.42 55,689,340.78       31,358     จ านวนบุคลากร 1,775.92         49.61         -0.38         50.18            

6 ด้านตรวจสอบภายใน        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       -            -          -               

   598,706,575.69    1,493,938,919.27    143,809,828.70    340,565,908.06    2,577,021,231.72   627,868,956.08  1,734,921,210.62   145,795,755.02   319,226,685.60 2,827,812,607.32  

ช่ือกิจกรรม

ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)

 ปริมาณ  ปริมาณ

ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

รวม

รวม
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ความสนใจจากนักศึกษา และมีการเปิดหลักสูตรใหม่ เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลง และมหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอนมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
  2) กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 93.96% เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนลดลง 
  3) กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 100% กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 98.79% กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 100% โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24.04% และผลงานการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 76.68% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดบางกิจกรรมได ้
   4) กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 50.18% เนื่องจากในงบประมาณ 2563 เกิดภาวการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 
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ตารางที่ 8  เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะหส์าเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต 
 จากตารางที่ 8 สามารถเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ผลผลิตที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มเกินกว่า 20% 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ ผลผลิตหลักในการจัดการเรียนการสอน เช่น ผลผลิตหลักในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น 100% อันเนื่องมาจากเป็นสาขาที่เปิดใหม่มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา มีผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเส่ือมราคา  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  งบกลาง  ค่าเส่ือมราคา  ต้นทุนรวม  ต้นทุนต่อหน่วย

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 351,857,729.18    809,353,708.66     118,224,909.70   228,421,561.46   1,507,857,909.00    26,373.05 FTES 57,174.20         319,772,086.08   829,460,851.37      115,789,531.02  203,263,346.25   1,468,285,814.72  22,746.70 FTES 64,549.40         2.70 15.94 -11.43 

1.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี) 348,457,729.18     763,982,505.38      118,224,909.70    222,364,579.43    1,453,029,723.69     25,432.59  FTES 57,132.59          319,772,086.08    777,421,429.13       115,789,531.02   199,313,602.90    1,412,296,649.13   21,952.72  FTES 64,333.56         2.88 15.85 -11.19 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี 48,277,370.68      40,299,824.63       9,215,621.00       10,014,648.54     107,807,464.85        1,982.46    FTES 54,380.65          49,633,331.10      50,970,998.01        10,511,874.00     9,800,044.85        120,916,247.96      1,993.06    FTES 60,668.64         -10.84 -0.53 -10.36 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี 121,228,178.46     287,308,175.86      40,841,560.00     79,241,537.42     528,619,451.74        8,785.83    FTES 60,167.28          109,416,256.41    296,655,216.32       43,919,513.00     74,298,445.14      524,289,430.87      8,326.67    FTES 62,965.08         0.83 5.51 -4.44 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาตรี 143,115,182.70     403,161,159.81      61,945,221.00     124,605,291.77    732,826,855.28        13,325.66  FTES 54,993.66          126,317,880.87    394,251,513.55       54,825,036.00     105,785,879.56    681,180,309.98      10,394.32  FTES 65,533.90         7.58 28.20 -16.08 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาตรี 35,836,997.34      33,213,345.08       6,222,507.70       8,503,101.70       83,775,951.82         1,338.64    FTES 62,582.88          34,404,617.70      35,543,701.25        6,533,108.02       9,429,233.35        85,910,660.32       1,238.67    FTES 69,357.18         -2.48 8.07 -9.77 

1.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาโท) 1,000,000.00        24,593,382.90       -                    3,298,307.21       28,891,690.11         544.42      FTES 53,068.75          -                     29,861,415.14        -                    2,520,410.53        32,381,825.67       532.32      FTES 60,831.50         -10.78 2.27 -12.76 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ระดับปริญญาโท -                     7,845,533.12         -                    768,829.80          8,614,362.92           157.76      FTES 54,604.23          -                     11,332,479.13        -                    714,040.54          12,046,519.67       192.49      FTES 62,582.57         -28.49 -18.04 -12.75 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาโท 1,000,000.00        9,793,595.19         -                    1,343,029.05       12,136,624.24         235.39      FTES 51,559.64          -                     7,943,908.10          -                    789,672.07          8,733,580.17         145.17      FTES 60,161.05         38.97 62.15 -14.30 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาโท -                     6,673,987.98         -                    1,106,089.79       7,780,077.77           138.27      FTES 56,267.29          -                     9,775,589.48          -                    790,316.11          10,565,905.59       164.46      FTES 64,246.05         -26.37 -15.92 -12.42 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาโท -                     280,266.61            -                    80,358.57           360,625.18              13.00        FTES 27,740.40          -                     809,438.43             -                    226,381.81          1,035,820.24         30.20        FTES 34,298.68         -65.18 -56.95 -19.12 

1.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ปริญญาเอก) 2,400,000.00        20,777,820.38       -                    2,758,674.82       25,936,495.20         396.04      FTES 65,489.58          -                     22,178,007.10        -                    1,429,332.82        23,607,339.92       261.66      FTES 90,221.43         9.87 51.36 -27.41 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาเอก 2,400,000.00        14,571,405.31       -                    1,661,140.68       18,632,545.99         249.90      FTES 74,560.01          -                     17,384,298.09        -                    1,119,779.88        18,504,077.97       198.21      FTES 93,355.93         0.69 26.08 -20.13 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาบริหารระดับปริญญาเอก -                     4,821,411.14         -                    718,907.03          5,540,318.17           84.89        FTES 65,264.67          -                     4,793,709.01          -                    309,552.94          5,103,261.95         63.45        FTES 80,429.66         8.56          33.79        -18.85            

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาเอก -                     1,385,003.93         -                    378,627.11          1,763,631.04           61.25        FTES 28,793.98          -                     -                       -                    -                     -                      -           FTES -                  100.00       100.00       100.00          

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 118,653,871.94    103,646,861.53     17,570,685.00    44,829,033.70    284,700,452.17       3,796.72   FTES 74,985.90         121,571,465.38   127,688,172.53      21,284,722.00    41,173,124.68     311,717,484.59     4,057.73   FTES 76,820.66         -8.67 -6.43 -2.39 

2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี) 118,653,871.94     101,723,465.11      17,570,685.00     44,678,094.89     282,626,116.94        3,779.80    FTES 74,772.77          121,571,465.38    124,877,711.30       21,284,722.00     41,027,682.62      308,761,581.30      4,035.31    FTES 76,514.96         -8.46 -6.33 -2.28 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาตรี 118,653,871.94    101,723,465.11     17,570,685.00     44,678,094.89     282,626,116.94       3,779.80   FTES 74,772.77          121,571,465.38    124,877,711.30      21,284,722.00     41,027,682.62      308,761,581.30     4,035.31    FTES 76,514.96         -8.46 -6.33 -2.28 

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาโท) -                     1,306,200.42         -                    106,320.57          1,412,520.99           10.92        FTES 129,351.74        -                     1,417,901.68          -                    72,996.84            1,490,898.52         11.27        FTES 132,289.13       -5.26 -3.11 -2.22 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาโท -                     1,306,200.42         -                    106,320.57         1,412,520.99           10.92       FTES 129,351.74        -                    1,417,901.68          -                    72,996.84           1,490,898.52         11.27        FTES 132,289.13       -5.26 -3.11 -2.22 

2.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาเอก) -                     617,196.00            -                    44,618.23           661,814.23              6.00         FTES 110,302.37        -                     1,392,559.55          -                    72,445.22            1,465,004.77         11.15        FTES 131,390.56       -54.83 -46.19 -16.05 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับปริญญาเอก -                     617,196.00           -                    44,618.23           661,814.23             6.00         FTES 110,302.37        -                    1,392,559.55          -                    72,445.22           1,465,004.77         11.15        FTES 131,390.56       -54.83 -46.19 -16.05 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 53,532,980.02     83,619,075.49      8,014,234.00      34,213,630.33    179,379,919.84       1,766.94   FTES 101,520.10        52,586,075.20     125,691,346.59      8,721,502.00      44,930,615.03     231,929,538.82     1,722.40   FTES 134,654.86       -22.66 2.59 -24.61 

3.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาตรี) 53,532,980.02      80,187,929.54       8,014,234.00       33,894,372.79     175,629,516.35        1,724.01    FTES 101,872.68        52,586,075.20      117,123,780.99       8,721,502.00       44,484,650.32      222,916,008.51      1,653.62    FTES 134,804.86       -21.21 4.26 -24.43 

จัดการเรียนการสอนด้านกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี 53,532,980.02      80,187,929.54       8,014,234.00       33,894,372.79     175,629,516.35       1,724.01   FTES 101,872.68        52,586,075.20     117,123,780.99      8,721,502.00       44,484,650.32      222,916,008.51     1,653.62    FTES 134,804.86       -21.21 4.26 -24.43 

3.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาโท) -                     2,971,905.31         -                    284,794.98          3,256,700.29           38.30        FTES 85,031.34          -                     8,061,292.44          -                    419,888.53          8,481,180.97         64.78        FTES 130,922.83       -61.60 -40.88 -35.05 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท -                     2,971,905.31         -                    284,794.98         3,256,700.29           38.30       FTES 85,031.34          -                    8,061,292.44          -                    419,888.53          8,481,180.97         64.78        FTES 130,922.83       -61.60 -40.88 -35.05 

3.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปริญญาเอก) -                     459,240.64            -                    34,462.56           493,703.20              4.63         FTES 106,631.36        -                     506,273.16             -                    26,076.18            532,349.34            4.00          FTES 133,087.34       -7.26 15.75 -19.88 

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาเอก -                     459,240.64           -                    34,462.56           493,703.20             4.63         FTES 106,631.36        -                    506,273.16            -                    26,076.18           532,349.34           4.00         FTES 133,087.34       -7.26 15.75 -19.88 

4. ผลงานการให้บริการวิชาการ -                     149,900.72           -                    -                    149,900.72             2,350       คน 63.79               -                    149,900.72            -                   -                    149,900.72           142          คน 1,055.64           0.00 100.00 -93.96 

-                     149,900.72           -                    -                    149,900.72             2,350       คน 63.79                -                    149,900.72            -                    -                    149,900.72           142          คน 1,055.64           0.00 100.00 -93.96 

5. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5,632,025.65       2,080,125.32        -                    6,560,137.25      14,272,288.22        21,888.00 คน 652.06              6,621,729.20      4,202,503.10         -                   4,180,350.24       15,004,582.54      21,922      คน 684.45             -4.88 -0.16 -4.73 

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

4,499,601.58       15,264,766.84      -                    1,155,596.72      20,919,965.14        1,746.00   โครงการ 11,981.65         5,006,961.00      18,756,944.89       -                   959,847.63         24,723,753.52      25            โครงการ 988,950.14       -15.39 100.00 -98.79 

8. กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ันค่ังทางเศรษฐกิจ -                     -                      -                    -                    -                        -          โครงการ -                   551,500.00         -                       -                   -                    551,500.00           1             โครงการ 551,500.00       -100.00 -100.00 -100.00 

9. ผลงานการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 850,000.00          29,027,858.37      -                    -                    29,877,858.37        3,370.00   ผลงาน 8,865.83           -                    29,123,131.01       -                   -                    29,123,131.01      766          ผลงาน 38,019.75         2.59 100.00 -76.68 

10. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 10,817,264.67     69,086,468.30      -                    8,049,789.63      87,953,522.60        1,359.00   คน 64,719.30         11,786,683.14     48,292,640.02       -                   8,585,769.62       68,665,092.78      1,449       คน 47,387.92         28.09 -6.21 36.57

11. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 15,668,300.00     -                      -                    -                    15,668,300.00        3,760.00   คน 4,167.10           14,453,555.00     -                       -                   -                    14,453,555.00      3,760.00   คน 3,844.03           8.40 0.00 8.40

12. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 32,692,351.33     -                      -                    -                    32,692,351.33        9,737.00   คน 3,357.54           39,672,488.98     -                       -                   -                    39,672,488.98      8,975.00   คน 4,420.33           -17.59 8.49 -24.04 

13. ผลงานจัดหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 4,502,451.32       381,710,154.04     -                    17,336,158.98    403,548,764.34       8.00         โครงการ 50,443,595.54   3,145,312.10      551,555,720.39      -                   16,133,632.15     570,834,664.64     8             โครงการ 71,354,333.08   -29.31 0.00 -29.31 

598,706,575.69    1,493,938,919.27  143,809,828.70   340,565,908.06   2,577,021,231.72    627,868,956.08   1,734,921,210.62   145,795,755.02   319,226,685.60   2,827,812,607.32  

 ปริมาณ

 ต้นทุนรวม  

 เพ่ิม/(ลด)

 %

ช่ือผลผลิต
ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) ต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)

 ต้นทุนต่อ

หน่วยเพ่ิม/

(ลด)%

 ปริมาณ 

เพ่ิม/(ลด)% ปริมาณ

4.1 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ

รวม

7. กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ



42 
 

การสอนเพิ่มขึ้น และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 36.57% เนื่องจากในงบประมาณ 2563 เกิดภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียน 
           ส่วนผลผลิตที่มีต้นทุนรวมลดลงเกินกว่า 20% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรี 
ลดลง 24.43%  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโทลดลง 35.05% จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับ
ปริญญาเอก ลดลง 20.13% เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรมการเรียนการสอนลดลง กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจลดลง 100% กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  
ลดลง 98.79%  ผลงานการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยลดลง 76.68% มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการส่งเสริมการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิมเป็นหลักในการดำเนินการ สร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการจดสิทธิบัตร 
ส่งผลให้มีต้นทุนลดลง แม้จำนวนผลงานวิจัยจะเพิ่มขึ้น  กิจกรรมการบริการทางวิชาการลดลงร้อยละ 93.96% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางรัฐบาลลดลง  
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ลดลง 24.04% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้  จัดหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์ลดลง 29.31%  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
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จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

จ านวนนักศึกษา SCH FTES

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 2,074      -         71,088     280         1,974.68   7.78       1,982.46   

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาโท -         185        -         3,786      -          157.76    157.76     

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี 7,076      1,192      246,363   45,753     6,843.42   1,270.91  8,114.33   

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาโท -         204        -         5,961      -          248.39    248.39     

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาเอก -         331        -         5,997      -          249.90    249.90     

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี 9,311      1,400      329,529   40,166     9,153.59   1,115.74  10,269.33 

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาโท -         98          -         2,217      -          92.39      92.39       

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาเอก -         41          -         1,152      -          48.01      48.01       

ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาตรี 1,477      -         48,191     -         1,338.64   -         1,338.64   

ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ระดับปริญญาเอก -         111        -         1,470      -          61.25      61.25       

วิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาตรี 3,752      366        125,226   10,847     3,478.49   301.31    3,779.80   

วิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาโท -         12          -         262         -          10.92      10.92       

วิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาเอก -         6           -         144         -          6.00       6.00        

วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาโท -         20          -         919         -          38.30      38.30       

วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาเอก -         7           -         111         -          4.63       4.63        

วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรี 1,703      -         57,142     4,923      1,587.26   136.75    1,724.01   

รวม 25,393    3,973      877,539   123,988   24,376.08 3,750.04  28,126.12 

กลุ่มสาขาวิชา
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