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บทสรุปผู้บริหาร
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546” สถาบั นอุดมศึกษาได้ดาเนิ นการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน
และผลผลิตด้านอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 กรมบัญชีกลางได้ประมวลและวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่สถาบันอุดมศึกษา
ส่ ง มาให้ เพื่ อ จั ด ท ารายงานผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ผลผลิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมบัญชีกลางได้ดาเนินการประมวลและวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งสิ้น จานวน 35 แห่ง จากทั้งหมด 67 แห่ง โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของ 9 กลุ่มสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทาให้ทราบถึงผลการบริหารจัดการต้นทุนสาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ของสถาบันอุดมศึกษาซึง่ สรุปได้ ดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉลี่ยของต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 119,773.16 บาท
โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยสู ง สุ ด 5 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. กลุ่ มสาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ กายภาพและชี ว ภาพ มี ค่ าเฉลี่ ยของต้ นทุ นต่ อหน่ ว ยเท่ า กั บ
59,523.38 บาท โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุ ด 5 ลาดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. กลุ่ มสาขาวิ ช าวิ ศวกรรมศาสตร์ มี ค่ าเฉลี่ ยของต้ นทุ นต่ อหน่ วยเท่ ากั บ 69,948.27 บาท
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวัน ออก มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บ้า นสมเด็ จเจ้า พระยา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. กลุ่ มสาขาวิ ชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ ยของต้นทุนต่อหน่ วยเท่ากับ 123,194.41 บาท
โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยสู ง สุ ด 5 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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5. กลุ่ ม สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย ของต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเท่ า กั บ 162,743.34 บาท
โดยสถาบั น อุดมศึกษาที่มีต้น ทุนต่อหน่ว ยสู งสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลั ยนราธิว าสราชนครินทร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6 . กลุ่ ม สาขาวิ ช าบริ ห าร มี ค่ า เฉลี่ ย ของต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเท่ า กั บ 42,024.84 บาท
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยของต้ นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 48,376.51 บาท
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8. กลุ่ มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีค่าเฉลี่ ยของต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ
64,873.17 บาท โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยของต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 32,933.11 บาท
โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยสู ง สุ ด 5 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทราบถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ผลผลิ ต
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องหน่ ว ยงานตนเองกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงสุด 5 ลาดับแรก ต้องวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดาเนินการทางการเงินให้มีความประหยัดและจัดสรรทรัพยากร
ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

-1บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
สถาบั น อุดมศึกษาเป็ น องค์กรทางวิช าการที่ส าคัญ ยิ่งในการผลิตและพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์
ให้มีศักยภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงและการแข่ งขั น อย่ า งสู ง จากสภาพสั งคมโลกที่ เปลี่ ย นแปลง
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร การเปิดเสรีทางการค้า การขยายตัวของปริมาณ
นั กศึกษา และความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ความคาดหวังของสั งคมที่ มีต่อระบบ
อุดมศึกษาในฐานะกลไกสาคัญ ในการพัฒ นาศักยภาพกาลั งคน เพื่ อการพัฒ นาประเทศให้ ส ามารถแข่งขัน
กับ นานาประเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมและต้องให้ ข้อมูล
ด้านการเงินต่อสาธารณะ ก่อให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีต้นทุนในงานบริการ
สาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด ทั้งนี้ ต้นทุนผลผลิต
จะสะท้ อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารงบประมาณ และการบริ ห ารทรั พ ยากรของหน่ ว ยงาน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมบัญชีกลางได้วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จานวน 9 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
3. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6. กลุ่มสาขาวิชาบริหาร
7. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
8. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
9. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว สามารถนาไป
กาหนดทิศทาง หรือแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
และด้ านการเงิน ที่ ส ามารถให้ ข้อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น การตั ดสิ น ใจของผู้ บ ริห าร และเป็ น แนวทางในการจัด ท า
งบประมาณตามระบบต้น ทุ น ฐานกิจ กรรม การรายงานเพื่ อการบริห ารจัดการงบประมาณอย่างมี รูปแบบ
ส่งผลให้การวัดผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาบัณฑิต
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

-21.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทราบผลการเปรีย บเที ย บต้ น ทุ น ผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรีย น
การสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามกลุ่มสาขาวิชา
ที่จัดการเรีย นการสอน และทราบผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มสถาบันเดียวกัน
2. เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถใช้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ผลผลิ ต ในการวางแผน
การดาเนินงานทางการเงินและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงาน
และบริหารปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน อีกทั้งก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน
3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อสะท้อน
ถึงการดาเนิ น งาน จุ ดที่ ควรปรั บ ปรุ งและข้อเสนอแนะในการส่ งเสริมสนับ สนุน และพั ฒ นาการดาเนิน งาน
ของสถาบันอุดมศึกษา
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัด
1. กรมบั ญ ชี ก ลางได้ ท าการประมวลผลและเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต
ของสถาบันอุดมศึกษา จากข้อมูลรายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ท าขึ้ น และส่ งให้
กรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษารับ ผิ ด ชอบต่ อ ความถู ก ต้ อ งว่ าได้ จั ด ท าตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการคานวณต้นทุนที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2. ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิ ตด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
โดยไม่ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และผลผลิต
ด้านอื่นๆ เช่น ผลผลิตจัดการเรียนการสอนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลผลิตให้บริการทางวิชาการ ผลผลิตทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลผลิตวิจัย
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลผลิตวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลผลิตให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เป็นต้น
3. ความถู ก ต้ อ งของการค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาค านวณขึ้น นั้ น
ขึน้ อยู่กับระบบบัญชี การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย การกาหนดกิจกรรมและผลผลิต การเก็บปริมาณของกิจกรรม
และผลผลิต หลักเกณฑ์ และวิธีการปันส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษา
ใช้ ในการค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ก าหนดให้ เกิ ด
ความเหมาะสม

-31.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตที่กรมบัญชีกลางจัดทาขึ้นนี้สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและห น่ วยงาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งใน การเป ลี่ ย นแป ลงของต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ภ ายในองค์ ก ร
และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน
2. ข้อมูลจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตดังกล่าว จะสะท้อนให้เห็นถึงการบริหาร
ต้นทุน ของการผลิตบัณ ฑิตแต่ละผลผลิต ในระดับสาขาวิชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารต่อการวางแผน
และบริหารจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ เช่น การกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา เป็นต้น
3. ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตดังกล่าว สามารถนาไปดาเนิน การวางแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจ
มี ก ารทบทวนการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา เช่ น พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย น าเข้ า การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า
ความเหมาะสมด้านกระบวนการในการดาเนินงาน ผลผลิตหรือผลลัพธ์ เป็นต้น

-4บทที่ 2
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
2.1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
จั ด ทาบั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกาหนด และนาเอาผลการคานวณต้ น ทุ น
มาใช้ ในการบริหารทรัพยากร
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การประเมินผลเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
ขั้ น ตอนที่ ๑ จั ด ท าบั ญ ชี
ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต
ข อ ง ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. ๒๕๕7

ขั้นตอนที่ ๒ เปรียบเทีย บ
ผ ล ก ารค าน ว ณ ต้น ทุน
ต่อหน่ว ยผลผลิต ระหว่า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
แ ล ะ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. ๒๕๕7
ขั้ น ตอนที่ ๓ การจั ด ท า
แผนเพิ่ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8
ขั้นตอนที่ ๔ การรายงาน
ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8

เรื่องที่ประเมิน
จั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ของปี ง บประมาณ
พ.ศ..๒๕๕7 ในระดับกิจกรรมตามแนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม
ระดั บ ผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรีย นการสอนของนั ก ศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต่ อ หั ว ทุ ก กลุ่ ม สาขาวิ ช า (หน่ ว ยนั บ เป็ น
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent
Student) และค านวณต้ น ทุ น ทุ ก ผลผลิ ต ตามหลั ก เกณฑ์
ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนดและรายงานผลการค านวณต้ น ทุ น
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
เปรีย บเทีย บผลการคานวณต้น ทุนต่อ หน่ว ยผลผลิตระหว่า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงอย่ า งไรพร้ อ มทั้ ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุข องการเปลี่ย นแปลงดังกล่า วและจัด ทา
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ

คะแนน
๑

จั ด ท าแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
พ ร้ อ ม ทั้ ง ก า ห น ด เป้ า ห ม า ย ก า ร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ให้ ชั ด เจนสามารถวั ด ผลได้
(เชิ ง ปริ ม าณ ) และแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพดั ง กล่ า วได้ รั บ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
ดาเนิ น การตามแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕8 ได้ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ พร้ อ มทั้ งจั ด ท า
รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานและผลส าเร็ จ ตามแผนเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

๑

๑

๑

-5เกณฑ์การประเมิน
เรื่องที่ประเมิน
ขั้ น ตอนที่ ๕ จั ด ท าการ จั ด ท าการสอบทานการใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ของ
สอบทานการใช้ ประโยชน์ สถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการ
ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ข อ ง ประเมินผลของผู้บริหารหรือคณะทางานต้นทุนผลผลิต
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

คะแนน
๑

เงื่อนไข :
๑. ให้ ส ถาบัน อุด มศึกษาส่งผลการดาเนิน งานในระดับ คะแนนที่ ๑–2 ถึงกรมบัญชีกลาง
ภายในวัน ที่ ๓0 มกราคม ๒๕๕8 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งผลการดาเนินงานใน
รูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) เป็นไฟล์ Excel ให้กรมบัญชีกลาง
๒. ให้ส ถาบัน อุด มศึก ษาส่ง ผลการดาเนิน งานในระดับ คะแนนที่ 3 ถึง กรมบัญ ชีก ลาง
ภายในวัน ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕8
๓. ให้ส ถาบัน อุด มศึก ษาส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 4 - 5 ถึงกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่ ๓0 ตุ ลาคม ๒๕๕8
หมายเหตุ :
กลุ่มสาขาวิชาจาแนก ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์
7. ครุศาสตร์

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
5. เกษตรศาสตร์
8. ศิลปกรรมศาสตร์

3. วิศวกรรมศาสตร์
6. บริหารธุรกิจ
9. สังคมศาสตร์

-6แนวทางการประเมินผล:
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ขั้นตอนที่ ๑ จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงาน
ก า รจั ด ท า บั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ผ ล ผ ลิ ต
ของปี งบประมาณ พ.ศ..๒๕๕7 ในระดับกิจกรรม
ตามแนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม ระดับ ผลผลิต
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต่ อ หั ว ทุ ก กลุ่ ม สาขาวิ ช า
(หน่วยนับเป็นจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
:.Full0Time0Equivalent0Student). และคานวณ
ต้นทุนทุกผลผลิต ดังนี้
 รายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่ว ย
ผ ล ผ ลิ ต ข อ งปี งบ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ ..๒ ๕ 5 7
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าห น ด 8 ตาราง.(แสดงเป็ น ห น่ วยบ าท )
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
 ต้ น ทุ น ร า ย กิ จ ก ร ร ม ที่ ส ถ า บั น ฯ
ดาเนินการตามแนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม เช่น
กิ จ กรรมด้ า นสารบรรณ กิ จ กรรมด้ า นการเงิ น
การบัญชี กิจกรรมด้านพัสดุ กิจกรรมด้านการบริหาร
บุคลากร กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ด้านงานทะเบียน กิจกรรมด้านห้องสมุด เป็นต้น
 ต้นทุนระดับผลผลิตด้านการจัดการเรียน
การสอนของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต่ อ หั ว
ทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student)
 ค า น ว ณ ต้ น ทุ น ทุ ก ผ ล ผ ลิ ต
ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ผลผลิตด้านการวิจัย
ผลผลิตด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
 การจั ดท าบั ญชี ต้นทุ นของปี งบประมาณ
พ.ศ..๒๕๕7ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ตั้ งแต่ วั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕6 – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕7
 ทั้ ง นี้ วั น ที่ แล้ ว เสร็ จ ของรายงานผล
การคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอ้างอิงจากวันที่
ผู้มีอานาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว

-7ระดับคะแนน

ขั้นตอนที่ ๒

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
 ส าเนาหนั ง สื อ น าส่ ง รายงานฯ ให้ กั บ
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓0 มกราคม ๒๕๕8
 ส า เ น า ห น ัง ส ือ น า ส ่ง ร า ย ง า น ฯ
ให้ก รมบัญ ชีก ลางในรูป แบบ เอกสารและ
แผ่ นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ไฟล์ Excel

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
เปรีย บเทีย บผลการคานวณต้น ทุน  เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงาน
ต ่อ ห น ่ว ย ผ ล ผ ล ิต ร ะ ห ว ่า ง การเปรี ย บเที ย บและวิ เคราะห์ ผ ลการค านวณ
ปี ง บประมาณ พ .ศ..๒๕๕ 6 แ ล ะ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
 รายงานสรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น
ต่อหน่วยผลผลิตที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
โดยเนื้อหาของรายงานฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย
- สรุป ผลการเปรียบเที ยบและวิเคราะห์
ผลการคานวณต้นทุน ต่อหน่ว ยผลผลิ ต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 และ
ปี ง บประมาณ พ.ศ..๒๕๕7 ในต้ น ทุ น
ผลผลิ ต ต้ น ทุ น กิ จ กรรมและต้ น ทุ น
ตามหน่วยงาน
- วิเ คราะห์ส าเหตุข องการเปลี่ย นแปลง
ที่เ กิด ขึ้น ในต้น ทุน ผลผลิต และต้น ทุน
กิจกรรม
- หากหน่ วยงานมี การปรั บเปลี่ ยนวิ ธี การ
ค าน วณ ต้ น ทุ น ห น่ วยนั บ หรื อ ชื่ อ
ก ิจ ก ร ร ม / ผ ล ผ ล ิต ใ น ป ีป ัจ จ ุบ ัน
ต้อ งมี ก ารด าเนิ น การแก้ ไขปี ก่ อนด้ ว ย
เพื่ อ ให้ ส ามารถเปรี ย บเที ย บกั น ได้ ใน
ระหว่าง 2 ปี
 ทั้ ง นี้ วั น ที่ แ ล้ ว เสร็ จ ของรายงานสรุ ป
ผลการวิเคราะห์ ต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ตอ้ างอิ ง
จากวันที่ผู้มีอานาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ
ดังกล่าว
 ส าเนาหนั ง สื อ น าส่ ง รายงานฯ ให้ กั บ
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓0 มกราคม ๒๕๕8
 ส า เ น า ห น ัง ส ือ น า ส ่ง ร า ย ง า น ฯ
ให้ก รมบัญ ชีก ลางในรูป แบบเอกสารและแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD-ROM) ไฟล์ Excel

-8ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ขั้นตอนที่ ๓ การจั ด ท าแผนเพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  เอกสาร/ หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การจั ด ท า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานส าหรั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ได้แก่
 แ ผ น ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การดาเนิ นงานส าหรับปี งบประมาณ พ.ศ..๒๕๕8
โดยแสดงให้เ ห็น สัด ส่ว น การใช้ท รัพ ยากร
ต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7
ซึ ่ง ม ีก า ร ก า ห น ด เป ้า ห ม า ย ข อ งก า ร เพิ ่ม
ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ไม่ต่ากว่า 4 เรื่อง คือ
- กรณี ล ดค่ า ใช้ จ่ า ย ต้ อ งเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ใน การด าเนิ น งาน ในภ าพ รวมของ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ ล ด ล ง เช่ น
ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสานักงาน เป็นต้น
โดยต้ อ งสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยลงได้
อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๕ จากค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในปี ง บ ประมาณ ก่ อ น
จานวน 2 เรื่อง และ
- กรณี ป รั บ ปรุ ง กิ จ กรรม ต้ อ งแสดงให้
เห็ นถึ ง ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ เพิ่ มขึ้ น ของ
กิ จ กรรมนั้ น ใน รู ป ของต้ น ทุ นและ
ปริมาณงาน จานวน 2 เรื่อง
- โดยแผนการเพิ่มประสิทธิภ าพดังกล่ าว
ต้ อ งมี ก ารระบุ กิ จ ก รรม / วิ ธี ก าร /
ขั้นตอนการดาเนินงาน สถานะปัจจุบัน
เป้าหมายที่ชัดเจนในรูปจานวนเงินหรือ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระยะเวลาดาเนินการ
ตามกิ จ กรรม/ ปฏิ ทิ น การด าเนิ น งาน
และผู้รับผิดชอบ
 ทั้ งนี้ วั น ที่ แ ล้ ว เสร็ จ ของแผนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณ
พ.ศ..๒๕๕8 อ้ า งอิ ง จากวั น ที่ เสนอผู้ มี อ านาจ
พิจารณาเห็นชอบต่อแผนฯ ดังกล่าว
 ส าเนาหนั ง สื อ น าจั ด ส่ ง แผนฯ ให้ กั บ
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕8

-9ระดับคะแนน

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ขั้นตอนที่ ๔ ก า ร ร าย งา น ผ ล ก าร ด า เนิ น งา น ประเมินผลจากข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ
ตามแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ ประจ าปี  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ตามแผนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ดังนี้
 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน
การดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภ าพฯ
โดยมีเนื้อหา ดังนี้
- ผ ล ก ารด าเนิ น งาน ห รื อ ผ ล ส าเร็ จ
ที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งานตามแผน
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพฯโดยเที ย บกั บ
เป้าหมายที่กาหนด
- ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ด า เ นิ น ก า ร
ต า ม กิ จ ก ร ร ม / วิ ธี ก า ร / ขั้ น ต อ น
ที่กาหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
- ปัจจัยสนับสนุน
- ปัญหา/ อุปสรรค
- แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในปีต่อไป
 วั น ที่ แ ล้ ว เส ร็ จ ข อ ง ร า ย ง า น ผ ล
การด าเนิ น งานดังกล่ าว ถื อตามวัน ที่ ผู้ มี อานาจ
ลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว
 สาเนาหนังสือนาส่ งรายงานผลฯ ให้ กับ
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๕8
ขั้นตอนที่ ๕

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
จัด ทาการสอบทานการใช้ประโยชน์  เอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินงาน
ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การจั ด ท าการสอบทานการใช้ ป ระโยชน์ ข้ อมู ล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดังนี้
 ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
ของผู้ บ ริ ห ารหรื อ คณะท างานต้ น ทุ น
ผลผลิ ตด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน
 หลั ก ฐานแสดงการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จง
ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น

- 10 ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
การวิ เ คราะห์ แ ละการใช้ ป ระโยชน์
จากข้อมูลต้นทุนในหน่วยงาน
 หลั ก ฐานการสื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน
ถึ งม า ต ร ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ท รั พ ย า ก ร
ของหน่วยงาน
 ส าเน าห นั งสื อ น าส่ งราย งาน ผ ล ฯ
ให้ กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง ภ ายใน วั น ที่
๓0 ตุลาคม ๒๕๕8

2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
กรมบั ญชีกลางได้วิเคราะห์ ผลการคานวณต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาจากข้อมูล
ที่สถาบันอุดมศึกษาส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยใช้ข้อมูลผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
จานวน 46 แห่ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่สามารถนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จานวน 11 แห่ง
สถาบันอุดมศึกษาที่นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
จานวน 35 แห่ง
2.3 แนวทางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
2.3.1 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 35 แห่ ง ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ต ามกลุ่ ม สาขาวิ ช า
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน 17 แห่ง
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
จานวน 35 แห่ง
3. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 21 แห่ง
4. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน 9 แห่ง
5. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
จานวน 21 แห่ง
6. กลุ่มสาขาวิชาบริหาร
จานวน 33 แห่ง
7. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
จานวน 30 แห่ง
8. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ จานวน 13 แห่ง
9. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
จานวน 33 แห่ง

- 11 โดยดาเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เปรียบเทียบ
ต้นทุนกับค่าเฉลี่ย และจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนมากที่สุด 10 ลาดับ
2.3.2 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา โดยจัดกลุ่มสถาบัน 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุ่มมหาวิทยาลัย)
2. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)
3. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)
โดยดาเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยตามกลุ่มสถาบันในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เปรียบเทียบ
ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยกั บ ค่ า เฉลี่ ย และเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาเนินการเปรียบเทียบสถาบันอุดมศึกษาที่มีฐานข้อมูลทั้งสองปีงบประมาณ
โดยข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นข้อมูลในการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- 12 บทที่ 3
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาแยกตามกลุ่มสาขาวิชา
กรมบั ญชีกลางได้วิเคราะห์ ผลการคานวณต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาจากข้อมูล
ที่สถาบันอุดมศึกษาส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยใช้ข้อมูลผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งสามารถสรุป ผลการวิเคราะห์ ต ามกลุ่ มสาขาวิช า ตามหลั กเกณฑ์
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์ เภสั ช ศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุ ขศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ า
พลศึกษาและสุขศึกษา
2. กลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภ าพ และชี ว ภ าพ ได้ แ ก่ คณ ะวิ ท ยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
6. กลุ่ ม สาขาวิ ช าบ ริ ห าร พ าณิ ชยศาสตร์ การบั ญ ชี การจั ด การการท่ องเที่ ย ว
และเศรษฐศาสตร์
6.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
7. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
8. กลุ่ มสาขาวิช าศิล ปกรรม วิจิต รศิล ป์และประยุกต์ศิ ล ป์ ได้ แก่ คณะศิล ปกรรมศาสตร์
วิจิตรศิลป์ มัณฑศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
9. กลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ย์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เช่ น คณะนิ เ ทศศาสต ร์ วารสารศาสตร์
อักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต้น

3.1 ขอมูลผลการคํานวณตนทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาที่กรมบัญชีกลางดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน

ลําดับที่

สถาบันอุดมศึกษา

การสง

กลุมสาขาวิชา

ขอมูล วิทยาศาสตรสุขภาพ

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
กายภาพและชีวภาพ

กลุมสาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร

กลุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร

กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาบริหาร

ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร

ม. เกษตรศาสตร



2

ม. ขอนแกน



ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากไมนํางบกลางไปรวมในการคํานวณ

3

ม. ธรรมศาสตร



ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากมีความเบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ยของขอมูลอยางมีสาระสําคัญ

4

ม. นครพนม



5

ม. นราธิวาสราชนครินทร



6

ม. นเรศวร



7

ม. มหาสารคาม



8

ม. แมโจ



9

ม. รามคําแหง



10

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ



11

ม. ศิลปากร



12

ม. สงขลานครินทร



13

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช



14

ม. อุบลราชธานี



15

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน



16

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร

17

มรภ. กาญจนบุรี







ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากไมคํานวณตนทุนตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง









ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากไมสามารถกระทบยอดตนทุนรวมระหวางตารางได





ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป และ
ประยุกตศิลป

กลุมสาขาวิชา
มนุษยและ
สังคมศาสตร



























ไมนํามารวมในการวิเคราะห
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1

กลุมสาขาวิชา

ลําดับที่

สถาบันอุดมศึกษา

การสง

กลุมสาขาวิชา

ขอมูล วิทยาศาสตรสุขภาพ

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
กายภาพและชีวภาพ

18

มรภ. ราชภัฏกาฬสินธุ



19

มรภ. กําแพงเพชร



20

มรภ. จันทรเกษม



21

มรภ. ชัยภูมิ



22

มรภ. เชียงราย



23

มรภ. เชียงใหม



24

มรภ. เทพสตรี



25

มรภ. ธนบุรี







26

มรภ. นครปฐม







27

มรภ. นครราชสีมา







28

มรภ. นครศรีธรรมราช



29

มรภ. นครสวรรค



30

มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา



31

มรภ. บุรีรัมย

32

กลุมสาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร

กลุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร

กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาบริหาร

ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร

กลุมสาขาวิชา
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป และ
ประยุกตศิลป

กลุมสาขาวิชา
มนุษยและ
สังคมศาสตร

ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากไมสามารถกระทบยอดตนทุนรวมระหวางตารางได

ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากไมนํางบกลางไปรวมในการคํานวณ





























































มรภ. พระนคร













33

มรภ. พระนครศรีอยุธยา



34

มรภ. พิบูลสงคราม



35

มรภ. เพชรบุรี








ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากไมจัดกลุมสาขาวิชาตามที่กําหนด
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ลําดับที่

สถาบันอุดมศึกษา

การสง

กลุมสาขาวิชา

ขอมูล วิทยาศาสตรสุขภาพ

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
กายภาพและชีวภาพ

มรภ. เพชรบูรณ



37

มรภ. ภูเก็ต



38

มรภ. มหาสารคาม



39

มรภ. ยะลา



40

มรภ. รอยเอ็ด



41

มรภ. ราชนครินทร





42

มรภ. รําไพพรรณี





43

มรภ. ลําปาง



44

มรภ. เลย





45

มรภ. วไลยอลงกรณในพระ





บรมราชูปถัมภ



กลุมสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร



กลุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร









กลุมสาขาวิชาบริหาร

ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร

ประยุกตศิลป

สังคมศาสตร























ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากไดรับขอมูลหลังการจัดทําฐานขอมูล

47

มรภ. สกลนคร



ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากไมสามารถกระทบยอดตนทุนรวมระหวางตารางได

48

มรภ. สงขลา



49

มรภ. สวนดุสิต



50

มรภ. สวนสุนันทา



51

มรภ. สุราษฎรธานี



52

มรภ. สุรินทร





มนุษยและ







วิจิตรศิลป และ

กลุมสาขาวิชา



มรภ. ศรีสะเกษ



ศิลปกรรม



46



กลุมสาขาวิชา














ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากหนวยนับไมถูกตอง
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36

กลุมสาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา

ลําดับที่

สถาบันอุดมศึกษา

การสง

กลุมสาขาวิชา

ขอมูล วิทยาศาสตรสุขภาพ



54 มรภ. อุดรธานี



55 มรภ. อุตรดิตถ



56 มรภ. อุบลราชธานี



57 มทร. กรุงเทพ



58 มทร. ตะวันออก



59 มทร. ธัญบุรี



60 มทร. พระนคร



วิทยาศาสตร
กายภาพและชีวภาพ

กลุมสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร

กลุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร

กลุมสาขาวิชาบริหาร





ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร



ไมนํามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากไมจัดกลุมสาขาวิชาตามที่กําหนด






กลุมสาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป และ
ประยุกตศิลป

กลุมสาขาวิชา
มนุษยและ
สังคมศาสตร





































































61 มทร. รัตนโกสินทร















62 มทร. ลานนา

















63 มทร. ศรีวิชัย















64 มทร. สุวรรณภูมิ















65 มทร. อีสาน





















66 สถาบันการพลศึกษา


17

35

21

9

21

33

30

13

33











67 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป


รวมสถาบันอุดมศึกษาที่นําไปวิเคราะห 35
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53 มรภ. หมูบานจอมบึง

กลุมสาขาวิชา

- 17 3.2 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กรมบัญชีกลางได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 17 แห่ง ได้แก่
1. ม. นราธิวาสราชนครินทร์
2. ม. มหาสารคาม
3. ม. รามคาแหง
4. ม. ศิลปกร
5. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
6. มทร. ตะวันออก
7. มทร. ธัญบุรี
8. มทร. ศรีวิชัย
9. มทร. อีสาน
10. มรภ. ธนบุรี
11. มรภ. นครปฐม
12. มรภ. นครราชสีมา
13. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14. มรภ. ยะลา
15. มรภ. สวนดุสิต
16. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
17. มรภ. อุบลราชธานี

- 18 ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(หน่วยนับ : FTES)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัย
ม. นราธิวาสราชนครินทร์

ต้นทุนรวม

จานวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

47,998,111.77

342.69

140,062.77

ม. มหาสารคาม

380,488,115.55

4,597.00

82,768.79

ม. รามคาแหง

12,771,702.76

288.17

44,320.03

163,698,733.49

994.37

164,625.58

5,959.33
197.44

16,131.10

มทร. ตะวันออก

96,130,546.84
63,820,688.33

323,240.93

มทร. ธัญบุรี

37,312,645.43

357.60

104,341.85

มทร. ศรีวิชัย

53,123,298.22

250.69

211,908.33

มทร. อีสาน

22,069,756.92

513.27

42,998.34

มรภ. ธนบุรี

27,745,237.27

263.40

105,334.99

มรภ. นครปฐม

28,667,090.97

114.75

249,822.14

มรภ. นครราชสีมา

41,419,085.55

683.99

60,555.45

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,738,934.60

866.60

70,088.78

7,906,214.45

147.03

53,772.80

มรภ. สวนดุสิต

48,441,481.67

241.58

200,519.42

มรภ. หมู่บ้านจอมบึง

13,745,887.70

191.03

71,956.70

มรภ. อุบลราชธานี

86,864,387.47

927.09

93,695.74

ม. ศิลปากร
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

มรภ. ยะลา

- 19 การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 17 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 70,173,054.06 บาท
แผนภูมิที่ 3.2.1 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 17 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 70,173,054.06 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุน
รวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนรวม 380,488,115.55 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 442.21
2. ม. ศิลปากร
ต้นทุนรวม 163,698,733.49 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 133.28
3. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช ต้นทุนรวม 96,130,546.84 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.99
4. มรภ. อุบลราชธานี
ต้นทุนรวม 86,864,387.47 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.79

- 20 การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด 10 ลาดับ โดยเรียงลาดับจากมหาวิทยาลัยที่มี
ต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.2.2 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 ลาดับ

- 21 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 17 แห่ง ค่าเฉลี่ย 119,773.16 บาท
แผนภูมิที่ 3.2.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ต้น ทุ น ต่อหน่ ว ยผลผลิ ต ด้านการจัด การเรียนการสอนกลุ่ มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 17 แห่ ง มีค่าเฉลี่ ย 119,773.16 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุน
ต่อหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มทร. ตะวันออก
ต้นทุนต่อหน่วย 323,240.93 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 169.88
2. มรภ. นครปฐม
ต้นทุนต่อหน่วย 249,822.14 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 108.58
3. มทร. ศรีวิชัย
ต้นทุนต่อหน่วย 211,908.33 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.92
4. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนต่อหน่วย 200,519.42 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.42
5. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วย 164,625.58 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.45
6. ม. นราธิวาสราชนครินทร์ ต้นทุนต่อหน่วย 140,062.77 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.94

- 22 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภ าพ ปี งบ ป ระมาณ พ .ศ. 2557 ที่ มี ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ วยม ากที่ สุ ด 10 ล าดั บ
โดยเรียงลาดับจากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.2.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 ลาดับ

- 23 3.3 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
กรมบัญชีกลางได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 35 แห่ง ได้แก่
1. ม. นราธิวาสราชนครินทร์
2. ม. มหาสารคาม
3. ม. รามคาแหง
4. ม. ศิลปากร
5. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
6. มทร. กรุงเทพ
7. มทร. ตะวันออก
8. มทร. ธัญบุรี
9. มทร. พระนคร
10. มทร. รัตนโกสินทร์
11. มทร. ล้านนา
12. มทร. ศรีวิชัย
13. มทร. สุวรรณภูมิ
14. มทร. อีสาน
15. มรภ. กาญจนบุรี
16. มรภ. เทพสตรี
17. มรภ. ธนบุรี
18. มรภ. นครปฐม
19. มรภ. นครราชสีมา
20. มรภ. นครศรีธรรมราช
21. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
22. มรภ. บุรีรัมย์
23. มรภ. พระนคร
24. มรภ. พิบูลสงคราม
25. มรภ. ยะลา
26. มรภ. ราชนครินทร์
27. มรภ. ราไพพรรณี
28. มรภ. เลย
29. มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
30. มรภ. สงขลา
31. มรภ. สวนดุสิต
32. มรภ. สุรินทร์

- 24 33. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
34. มรภ. อุตรดิตถ์
35. มรภ. อุบลราชธานี
ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
(หน่วยนับ : FTES)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
จานวน
ผลผลิต
มหาวิทยาลัย
ต้นทุนรวม
FTES
ม. นราธิวาสราชนครินทร์

ต้นทุนต่อหน่วย

14,409,047.29

1,051.64

13,701.50

ม. มหาสารคาม

217,769,739.45

4,076.00

53,427.32

ม. รามคาแหง

238,672,784.16

8,835.08

27,014.22

ม. ศิลปากร

333,819,075.79

4,730.47

70,567.85

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

2,787.70
6,928.80

22,541.22

มทร. กรุงเทพ

62,838,171.65
300,381,292.02

มทร. ตะวันออก

125,941,922.21

2,699.87

46,647.40

มทร. ธัญบุรี

279,510,527.36

4,648.16

60,133.59

มทร. พระนคร

339,363,673.95

3,362.08

100,938.61

35,195,116.07

1,069.04

32,922.17

มทร. ล้านนา

201,845,132.14

1,382.50

143,117.15

มทร. ศรีวิชัย

196,296,948.64

1,929.83

101,717.22

มทร. สุวรรณภูมิ

155,109,396.71

1,865.76

83,134.82

มทร. อีสาน

200,972,523.37

4,453.78

45,124.03

มรภ. กาญจนบุรี

112,667,205.04

500.34

225,181.29

มรภ. เทพสตรี

83,620,362.67

1,770.19

47,238.07

มรภ. ธนบุรี

68,042,848.49

650.67

104,573.51

มรภ. นครปฐม

98,405,812.11

2,250.69

43,722.51

186,484,140.83

5,229.74

35,658.42

81,731,460.75

1,203.08

67,935.18

มทร. รัตนโกสินทร์

มรภ. นครราชสีมา
มรภ. นครศรีธรรมราช

43,352.57

- 25 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
จานวน
ผลผลิต
มหาวิทยาลัย
ต้นทุนรวม

ต้นทุนต่อหน่วย

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

42,697,682.65

FTES
2,500.34

มรภ. บุรีรัมย์

74,892,479.54

6,190.27

12,098.42

มรภ. พระนคร

121,706,839.46

3,686.00

33,018.68

มรภ. พิบูลสงคราม

95,063,081.82
110,516,597.42

3,316.53
1,562.56

28,663.42

มรภ. ราชนครินทร์

93,503,270.03

3,214.30

29,089.78

มรภ. ราไพพรรณี

58,388,421.39

3,349.69

17,430.99

มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

138,012,750.10
224,702,414.45

3,123.19
1,705.72

44,189.67
131,734.47

มรภ. สงขลา

165,584,783.15

3,813.92

87,363.87

มรภ. สวนดุสิต

355,784,211.06

4,673.44

76,128.98

มรภ. สุรินทร์

159,820,512.21

13,095.23

12,204.00

44,826,048.05

860.97

52,064.59

81,007,764.17
200,291,889.11

2,085.25
3,128.08

38,847.99

มรภ. ยะลา

มรภ. เลย

มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
มรภ. อุตรดิตถ์
มรภ. อุบลราชธานี

17,076.75

70,727.91

64,030.30

- 26 การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 35 แห่ง ค่าเฉลี่ย 151,425,026.44 บาท
แผนภูมิที่ 3.3.1 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

ต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ
และชี ว ภาพ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 35 แห่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 151,425,026.44 บาท
สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มรภ.สวนดุสิต
ต้นทุนรวม 355,784,211.06 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 134.96
2. มทร. พระนคร
ต้นทุนรวม 339,363,673.95 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 124.11
3. ม. ศิลปากร
ต้นทุนรวม 333,819,075.79 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 120.45
4. มทร. กรุงเทพ
ต้นทุนรวม 300,381,292.02 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.37
5. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนรวม 279,510,527.36 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.59
6. ม. รามคาแหง
ต้นทุนรวม 238,672,784.16 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.62
7. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ต้นทุนรวม 224,702,414.45 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.39
8. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนรวม 217,769,739.45 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.81
9. มทร. ล้านนา
ต้นทุนรวม 201,845,132.14 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.30
10. มทร. อีสาน
ต้นทุนรวม 200,972,523.37 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.72
11. มรภ. อุบลราชธานี
ต้นทุนรวม 200,291,889.11 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.27
12. มทร. ศรีวิชัย
ต้นทุนรวม 196,296,948.64 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.63
13. มรภ. นครราชสีมา
ต้นทุนรวม 186,484,140.83 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.15

- 27 14. มรภ. สงขลา
15. มรภ. สุรินทร์
16. มรภ. สุวรรณภูมิ

ต้นทุนรวม 165,584,783.15 บาท
ต้นทุนรวม 159,820,512.21 บาท
ต้นทุนรวม 155,109,396.71 บาท

สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.35
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.54
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.43

การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชี ว ภาพ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต้ น ทุ น รวมมากที่ สุ ด 10 ล าดั บ โดยเรี ย งล าดั บ
จากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.3.2 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 10 ลาดับ

- 28 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 35 แห่ง ค่าเฉลี่ย 59,523.38 บาท
แผนภูมิที่ 3.3.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

ต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
และชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 35 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 59,523.38 บาท สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มรภ. กาญจนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 225,181.29 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 278.31
2. มทร. ล้านนา
ต้นทุนต่อหน่วย 143,117.15 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 140.44
3. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ต้นทุนต่อหน่วย 131,734.47 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 121.32
4. มรภ. ธนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 104,573.51 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.68
5. มทร. ศรีวิชัย
ต้นทุนต่อหน่วย 101,717.22 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.89
6. มทร. พระนคร
ต้นทุนต่อหน่วย 100,938.61 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.58
7. มรภ. สงขลา
ต้นทุนต่อหน่วย 87,363.87 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.77
8. มทร. สุวรรณภูมิ
ต้นทุนต่อหน่วย 83,134.82 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.67
9. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนต่อหน่วย 76,128.98 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.90
10. มรภ. ยะลา
ต้นทุนต่อหน่วย 70,727.91 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.82
11. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วย 70,567.85 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.55
12. มรภ. นครศรีธรรมราช ต้นทุนต่อหน่วย 67,935.18 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.13
13. มรภ. อุบลราชธานี
ต้นทุนต่อหน่วย 64,030.30 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.57
14. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 60,133.59 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.03

- 29 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพและชี ว ภาพ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต้ น ทุ น รวมมากที่ สุ ด 10 ล าดั บ
โดยเรียงลาดับจากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.3.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 10 ลาดับ

- 30 3.4 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กรมบัญชีกลางได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของทุกสถาบันอุดมศึกษา จานวน 21 แห่ง ได้แก่
1. ม. นราธิวาสราชนครินทร์
2. ม. มหาสารคาม
3. ม. รามคาแหง
4. ม. ศิลปกร
5. มทร. กรุงเทพ
6. มทร. ตะวันออก
7. มทร. ธัญบุรี
8. มทร. พระนคร
9. มทร. รัตนโกสินทร์
10. มทร. ล้านนา
11. มทร. ศรีวิชัย
12. มทร. สุวรรณภูมิ
13. มทร. อีสาน
14. มรภ. เทพสตรี
15. มรภ. นครปฐม
16. มรภ. นครศรีธรรมราช
17. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
18. มรภ. บุรีรัมย์
19. มรภ. พระนคร
20. มรภ. ราไพพรรณี
21. มรภ. อุตรดิตถ์

- 31 ผลผลิตที่ 3 ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(หน่วยนับ : FTES)
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ต้นทุนรวม

จานวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

ม. นราธิวาสราชนครินทร์

10,672,319.05

198.14

53,862.52

ม. มหาสารคาม

75,777,345.03

1,577.00

48,051.58

ม. รามคาแหง

58,196,661.38

1,087.36

53,521.06

3,171.78
1,790.76

73,628.97

มทร. กรุงเทพ

233,534,910.06
135,067,113.95

มทร. ตะวันออก

88,183,594.38

579.83

152,085.26

มทร. ธัญบุรี

360,315,824.70

5,549.59

64,926.57

มทร. พระนคร

198,245,908.97

1,258.00

157,588.16

83,244,975.31

1,475.87

56,404.00

มทร. ล้านนา

396,918,918.29

4,849.36

81,470.26

มทร. ศรีวิชัย

230,099,773.38

2,864.83

80,318.82

มทร. สุวรรณภูมิ

112,741,069.23

1,026.44

109,836.50

มทร. อีสาน

501,711,387.49

9,393.79

53,408.84

มรภ. เทพสตรี

29,350,807.71

304.86

96,276.35

มรภ. นครปฐม

4,601,793.99

105.25

43,722.51

มรภ. นครศรีธรรมราช

45,153,168.06

1,301.86

34,683.58

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

28,178,408.65

244.25

115,367.08

มรภ. บุรีรัมย์

31,359,350.87

1,663.83

18,847.69

มรภ. พระนคร

102,440,685.23

3,489.00

29,361.04

มรภ. ราไพพรรณี

14,269,552.67

447.41

31,893.68

มรภ. อุตรดิตถ์

30,529,342.96

798.47

38,234.80

ม. ศิลปากร

มทร. รัตนโกสินทร์

75,424.46

- 32 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน กลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 21 แห่ง ค่าเฉลี่ย 131,932,995.78 บาท
แผนภูมิที่ 3.4.1 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จานวน 21 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 131,932,995.78 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนรวมสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มทร. อีสาน
ต้นทุนรวม 501,711,387.49 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 280.28
2. มทร. ล้านนา
ต้นทุนรวม 396,918,918.29 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 200.85
3. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนรวม 360,315,824.70 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 173.11
4. ม. ศิลปากร
ต้นทุนรวม 233,534,910.06 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.01
5. มทร. ศรีวิชัย
ต้นทุนรวม 230,099,773.38 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.41
6. มทร. พระนคร
ต้นทุนรวม 198,245,908.97 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.26
7. มทร. กรุงเทพ
ต้นทุนรวม 135,067,113.95 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.38

- 33 การเป รี ย บ เที ย บ ต้ น ทุ น รวม ผ ล ผ ลิ ต ด้ าน ก ารจั ด การเรี ย น ก ารส อ น ก ลุ่ ม ส าข า
วิช าวิศวกรรมศาสตร์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มีต้น ทุน รวมมากที่สุ ด 10 ล าดับ โดยเรียงล าดั บ
จากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.4.2 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10 ลาดับ

- 34 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 21 แห่ง ค่าเฉลี่ย 69,948.27 บาท
แผนภูมิที่ 3.4.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 21 แห่ ง มีค่ าเฉลี่ ย 69,948.27 บาท สถาบั น อุด มศึก ษาที่ มี ต้น ทุ น
ต่อหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มทร. พระนคร
ต้นทุนต่อหน่วย 157,588.16 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 125.29
2. มทร. ตะวันออก
ต้นทุนต่อหน่วย 152,085.26 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 117.43
3. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้นทุนต่อหน่วย 115,367.08 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.93
4. มทร. สุวรรณภูมิ
ต้นทุนต่อหน่วย 109,836.50 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.03
5. มรภ. เทพสตรี
ต้นทุนต่อหน่วย 96,276.35 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.64
6. มทร. ล้านนา
ต้นทุนต่อหน่วย 81,470.26 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.47
7. มทร. ศรีวิชัย
ต้นทุนต่อหน่วย 80,318.82 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.83
8. มทร. กรุงเทพ
ต้นทุนต่อหน่วย 75,424.46 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.83
9. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 64,926.57 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.26

- 35 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต้ น ทุ น รวมมากที่ สุ ด 10 ล าดั บ โดยเรี ย งล าดั บ
จากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.4.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10 ลาดับ

- 36 3.5 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรมบัญชีกลางได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 9 แห่ง ได้แก่
1. ม. มหาสารคาม
2. ม. ศิลปากร
3. มทร. ตะวันออก
4. มทร. ธัญบุรี
5. มทร. พระนคร
6. มทร. รัตนโกสินทร์
7. มทร. ล้านนา
8. มทร. ศรีวิชัย
9. มทร. อีสาน
ผลผลิตที่ 4 ผู้สาเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หน่วยนับ : FTES)
กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ต้นทุนรวม

จานวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

ม. มหาสารคาม

59,049,539.14

1,193.00

49,496.68

ม. ศิลปากร

356.34
49.94

156,406.03

มทร. ตะวันออก

55,733,726.36
24,816,900.06

มทร. ธัญบุรี

52,270,839.44

807.22

64,754.14

มทร. พระนคร

36,485,305.78

352.86

103,398.81

มทร. รัตนโกสินทร์

42,146,451.70

1,045.81

40,300.30

มทร. ล้านนา

66,452,213.72

928.39

71,577.91

มทร. ศรีวิชัย

49,326,890.58

740.33

66,628.25

มทร. อีสาน

28,520,956.75

481.34

59,253.24

496,934.32

- 37 การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 9 แห่ง ค่าเฉลี่ย 46,089,202.61 บาท
แผนภูมิที่ 3.5.1 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 9 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 46,089,202.61 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนรวม
สูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มทร. ล้านนา
ต้นทุนรวม 66,452,213.72 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.18
2. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนรวม 59,049,539.14 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.12
3. ม. ศิลปากร
ต้นทุนรวม 55,733,726.36 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.93
4. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนรวม 52,270,839.44 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.41
5. มทร. ศรีวิชัย
ต้นทุนรวม 49,326,890.58 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.02

- 38 การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด 9 ลาดับ โดยเรียงลาดับจากมหาวิทยาลัย ที่มี
ต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.5.2 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 ลาดับ

- 39 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 9 แห่ง ค่าเฉลี่ย 123,194.41 บาท
แผนภูมิที่ 3.5.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้นทุน ต่อหน่ วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 9 แห่ ง มีค่ าเฉลี่ ย 123,194.41 บาท สถาบั น อุด มศึก ษาที่ มี ต้น ทุ น
ต่อหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มทร. ตะวันออก
ต้นทุนต่อหน่วย 496,934.32 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 303.37
2. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วย 156,406.03 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.96

- 40 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขา
วิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีต้นทุนรวมมากที่สุ ด 9 ล าดับ โดยเรียงล าดับ
จากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.5.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 ลาดับ

- 41 3.6 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
กรมบัญชีกลางได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 21 แห่ง ได้แก่
1. ม. นราธิวาสราชนครินทร์
2. ม. มหาสารคาม
3. ม. ศิลปากร
4. ม. สุโขทัยธรรมมาธิราช
5. มทร. ตะวันออก
6. มทร. ธัญบุรี
7. มทร. ล้านนา
8. มทร. ศรีวิชัย
9. มทร. สุวรรณภูมิ
10. มทร. อีสาน
11. มรภ. กาญจนบุรี
12. มรภ. นครปฐม
13. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14. มรภ. บุรีรัมย์
15. มรภ. ยะลา
16. มรภ. ราไพพรรณี
17. มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
18. มรภ. สงขลา
19. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
20. มรภ. อุตรดิตถ์
21. มรภ. อุบลราชธานี

- 42 ผลผลิตที่ 5 ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หน่วยนับ : FTES)
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ต้นทุนรวม

จานวน
ผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อ
หน่วย

ม. นราธิวาสราชนครินทร์

11,534,832.45

13.32

865,978.41

ม. มหาสารคาม

89,768,925.35

1,655.00

54,241.04

ม. ศิลปากร

80,481,441.91

899.01

89,522.30

77,868,434.39
261,293,766.63

3,821.00
1,131.88

20,379.07
230,849.35

มทร. ธัญบุรี

91,024,391.30

1,442.44

63,104.46

มทร. ล้านนา

71,497,665.22

1,140.49

62,690.30

มทร. ศรีวิชัย

142,012,499.23

1,133.11

125,329.84

มทร. สุวรรณภูมิ

86,390,279.25

407.86

211,812.23

มทร. อีสาน

89,657,906.00

1,623.25

55,233.58

มรภ. กาญจนบุรี

4,799,505.17

34.34

139,764.27

มรภ. นครปฐม

4,297,048.11

98.28

43,722.51

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

48,778,091.39

59.17

824,372.00

มรภ. บุรีรัมย์

20,773,105.44

847.44

24,512.77

มรภ. ยะลา

7,351,095.28

108.50

67,752.03

มรภ. ราไพพรรณี

7,102,747.54

375.55

18,912.92

มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

25,386,237.78

107.06

237,131.44

มรภ. สงขลา

39,150,441.70

614.13

63,749.44

2,230,701.92

33.58

66,429.48

14,128,154.62
63,380,534.02

307.06
597.30

46,011.06

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
มทร. ตะวันออก

มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
มรภ. อุตรดิตถ์
มรภ. อุบลราชธานี

106,111.73

- 43 การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 21 แห่ง ค่าเฉลี่ย 58,995,609.75 บาท
แผนภูมิที่ 3.6.1 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ต้นทุนรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จานวน 21 แห่ ง มีค่าเฉลี่ ย 58,995,609.75 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนรวมสู งกว่า
ค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มทร. ตะวันออก
ต้นทุนรวม 261,293,766.63 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 342.90
2. มทร. ศรีวิชัย
ต้นทุนรวม 142,012,499.23 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 140.72
3. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนรวม 91,024,391.30 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 54.29
4. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนรวม 89,768,925.35 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.16
5. มทร. อีสาน
ต้นทุนรวม 89,657,906.00 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.97
6. มทร. สุวรรณภูมิ
ต้นทุนรวม 86,390,279.25 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.44
7. ม. ศิลปากร
ต้นทุนรวม 80,481,441.91 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.42
8. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช ต้นทุนรวม 77,868,434.39 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.99
9. มทร. ล้านนา
ต้นทุนรวม 71,497,665.22 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.19
10. มรภ. อุบลราชธานี ต้นทุนรวม 63,380,534.02 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.43

- 44 การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต้ น ทุ น มาก 10 ล าดั บ แรก โดยเรีย งล าดั บ จากมหาวิท ยาลั ย ที่ มี ต้ น ทุ น
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.6.2 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 ลาดับ

- 45 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 21 แห่ง ค่าเฉลี่ย 162,743.34 บาท
แผนภูมิที่ 3.6.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 21 แห่ ง มีค่าเฉลี่ ย 162,743.34 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุน
ต่อหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. ม. นราธิวาสราชนครินทร์ ต้นทุนต่อหน่วย 865,978.41 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 432.11
2. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้นทุนต่อหน่วย 824,372.00 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 406.55
3. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ
ต้นทุนต่อหน่วย 237,131.44 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.71
4. มทร. ตะวันออก
ต้นทุนต่อหน่วย 230,849.35 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.85
5. มทร. สุวรรณภูมิ
ต้นทุนต่อหน่วย 211,812.23 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.15

- 46 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด 10 ลาดับ โดยเรียงจากมหาวิทยาลัยที่มี
ต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.6.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 ลาดับ

- 47 3.7 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสาขาวิชาบริหาร
กรมบัญชีกลางได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 33 แห่ง ได้แก่
1. ม. มหาสารคาม
2. ม. รามคาแหง
3. ม. ศิลปากร
4. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
5. มทร. กรุงเทพ
6. มทร. ตะวันออก
7. มทร. ธัญบุรี
8. มทร. พระนคร
9. มทร. รัตนโกสินทร์
10. มทร. ล้านนา
11. มทร. ศรีวิชัย
12. มทร. สุวรรณภูมิ
13. มทร. อีสาน
14. มรภ. กาญจนบุรี
15. มรภ. เทพสตรี
16. มรภ. ธนบุรี
17. มรภ. นครปฐม
18. มรภ. นครราชสีมา
19. มรภ. นครศรีธรรมราช
20. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
21. มรภ. บุรีรัมย์
22. มรภ. พระนคร
23. มรภ. ยะลา
24. มรภ. ราชนครินทร์
25. มรภ. ราไพพรรณี
26. มรภ. เลย
27. มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
28. มรภ. สงขลา
29. มรภ. สวนดุสิต
30. มรภ. สุรินทร์
31. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
32. มรภ. อุตรดิตถ์
33. มรภ. อุบลราชธานี

- 48 ผลผลิตที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหาร (หน่วยนับ : FTES)
กลุ่มสาขาวิชาบริหาร
มหาวิทยาลัย

ต้นทุนรวม

จานวน
ผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อ
หน่วย

ม. มหาสารคาม

496,827,079.44

11,496.00

43,217.39

ม. รามคาแหง

536,570,778.09

20,083.16

26,717.45

ม. ศิลปากร

301,635,903.97

3,341.36

90,273.39

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

24,337.67
4,275.36

15,047.27

มทร. กรุงเทพ

366,215,437.68
103,091,832.84

มทร. ตะวันออก

170,072,309.11

4,135.53

41,124.67

มทร. ธัญบุรี

191,688,335.74

5,426.85

35,322.21

มทร. พระนคร

225,465,261.52

2,952.25

76,370.65

มทร. รัตนโกสินทร์

115,977,283.68

5,379.33

21,559.78

มทร. ล้านนา

441,485,773.86

4,241.29

104,092.33

มทร. ศรีวิชัย

134,580,530.03

5,758.77

23,369.67

มทร. สุวรรณภูมิ

305,108,557.08

4,265.94

71,521.92

มทร. อีสาน

332,911,143.05

10,179.65

32,703.59

มรภ. กาญจนบุรี

46,202,464.75

616.44

74,950.47

มรภ. เทพสตรี

66,375,001.41

1,806.52

36,741.91

มรภ. ธนบุรี

72,844,624.56

1,957.34

37,216.13

มรภ. นครปฐม

95,109,751.80

2,665.28

35,684.71

107,883,045.86

4,383.22

24,612.73

มรภ. นครศรีธรรมราช

58,112,927.14

2,291.33

25,362.09

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

43,852,062.85

2,838.95

15,446.58

มรภ. บุรีรัมย์

40,570,194.32

3,925.61

10,334.75

มรภ. พระนคร

99,566,958.80

9,157.00

10,873.32

มรภ. ยะลา

82,805,816.63

1,472.09

56,250.51

มรภ. ราชนครินทร์

57,761,101.60

3,239.83

17,828.44

มรภ. นครราชสีมา

24,113.02

- 49 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร
ต้นทุนรวม

จานวน
ผลผลิต

48,949,304.61

FTES
2,787.19

มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

89,235,878.73
146,517,392.05

3,264.86
1,410.08

103,906.90

มรภ. สงขลา

123,462,969.98

3,279.95

37,641.72

มรภ. สวนดุสิต

367,680,991.71

5,310.41

69,237.78

มรภ. สุรินทร์

33,494,431.91

9,228.11

3,630.00

มรภ. หมู่บ้านจอมบึง

30,356,872.09

633.42

47,925.35

116,938,959.45
76,722,370.71

1,430.72
1,628.43

81,734.34

มหาวิทยาลัย
มรภ. ราไพพรรณี
มรภ. เลย

มรภ. อุตรดิตถ์
มรภ. อุบลราชธานี

ต้นทุนต่อ
หน่วย
17,562.24
27,332.22

47,114.32

- 50 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรีย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าบริห าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 33 แห่ง ค่าเฉลี่ย 167,456,768.09 บาท
แผนภูมิที่ 3.7.1 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาบริหาร

ต้น ทุนรวมผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 จานวน 33 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 167,456,768.09 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ดังนี้
1. ม. รามคาแหง
ต้นทุนรวม 536,570,778.09 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 220.42
2. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนรวม 496,827,079.44 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 196.69
3. มทร. ล้านนา
ต้นทุนรวม 441,485,773.86 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 163.42
4. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนรวม 367,680,991.71 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 119.57
5. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช ต้นทุนรวม 366,215,437.68 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 118.69
6. มทร. อีสาน
ต้นทุนรวม 332,911,143.05 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.80
7. มทร. สุวรรณภูมิ
ต้นทุนรวม 305,108,557.08 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.20
8. ม. ศิลปากร
ต้นทุนรวม 301,635,903.67 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.13
9. มทร. พระนคร
ต้นทุนรวม 225,465,261.52 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.64
10. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนรวม 191,688,335.74 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.47
11. มทร. ตะวันออก
ต้นทุนรวม 170,072,309.11 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.56

- 51 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรีย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าบริห าร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต้ น ทุ น รวมมากที่ สุ ด 10 ล าดั บ โดยเรี ย งจากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ต้ น ทุ น
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.7.2 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาบริหาร 10 ลาดับ

- 52 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 33 แห่ง ค่าเฉลี่ย 42,024.84 บาท
แผนภูมิที่ 3.7.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาบริหาร

ต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จ านวน 33 แห่ ง มีค่าเฉลี่ย 42,024.84 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนต่อหน่วยสู งกว่า
ค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มทร. ล้านนา
ต้นทุนต่อหน่วย 104,092.33 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 147.69
2. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ต้นทุนต่อหน่วย 103,906.90 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 147.25
3. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วย 90,273.39 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 114.81
4. มรภ. อุตรดิตถ์
ต้นทุนต่อหน่วย 81,734.34 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.49
5. มทร. พระนคร
ต้นทุนต่อหน่วย 76,370.65 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.73
6. มรภ. กาญจนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 74,950.47 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.35
7. มทร. สุวรรณภูมิ
ต้นทุนต่อหน่วย 71,521.92 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.19
8. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนต่อหน่วย 69,237.78 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.75
9. มรภ. ยะลา
ต้นทุนต่อหน่วย 52,250.51 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.85
10. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง ต้นทุนต่อหน่วย 47,925.35 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.04
11. มรภ. อุบลราชธานี
ต้นทุนต่อหน่วย 47,114.32 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.11
12. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนต่อหน่วย 43,217.39 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.84

- 53 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต้ น ทุ น รวมมากที่ สุ ด 10 ล าดั บ โดยเรี ย งจากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ต้ น ทุ น
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.7.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาบริหาร 10 ลาดับ

- 54 3.8 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
กรมบัญชีกลางได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 30 แห่ง ได้แก่
1. ม. มหาสารคาม
2. ม. รามคาแหง
3. ม. ศิลปากร
4. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
5. มทร. กรุงเทพ
6. มทร. ธัญบุรี
7. มทร. พระนคร
8. มทร. ศรีวิชัย
9. มทร. สุวรรณภูมิ
10. มทร. อีสาน
11. มรภ. กาญจนบุรี
12. มรภ. เทพสตรี
13. มรภ. ธนบุรี
14. มรภ. นครปฐม
15. มรภ. นครราชสีมา
16. มรภ. นครศรีธรรมราช
17. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
18. มรภ. บุรีรัมย์
19. มรภ. พระนคร
20. มรภ. ยะลา
21. มรภ. ราชนครินทร์
22. มรภ. ราไพพรรณี
23. มรภ. เลย
24. มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
25. มรภ. สงขลา
26. มรภ. สวนดุสิต
27. มรภ. สุรินทร์
28. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
29. มรภ. อุตรดิตถ์
30. มรภ. อุบลราชธานี

- 55 ผลผลิตที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ (หน่วยนับ : FTES)
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ต้นทุนรวม

จานวน
ผลผลิต

ต้นทุนต่อหน่วย

FTES
ม. มหาสารคาม

73,283,916.89

1,844.00

39,741.82

ม. รามคาแหง

258,154,711.53

11,953.64

21,596.33

ม. ศิลปากร

114,761,059.04

2,637.15

43,517.08

3,301.67
461.91

16,363.83

มทร. กรุงเทพ

54,027,952.82
48,130,992.94

104,199.94

มทร. ธัญบุรี

145,696,188.51

1,823.94

79,879.92

มทร. พระนคร

84,902,459.84

550.17

154,320.41

มทร. ศรีวิชัย

43,994,177.52

847.50

51,910.53

มทร. สุวรรณภูมิ

85,966,231.05

759.84

113,136.97

173,303,065.12

2,864.59

60,498.38

มรภ. กาญจนบุรี

61,301,165.78

827.78

74,054.90

มรภ. เทพสตรี

36,586,666.74

1,559.19

23,465.18

มรภ. ธนบุรี

80,810,212.49

3,212.63

25,153.91

มรภ. นครปฐม

170,394,998.18

6,347.22

26,845.61

มรภ. นครราชสีมา

151,319,992.01

4,377.39

34,568.55

81,788,545.21

2,230.01

36,676.31

107,018,899.68

8,655.02

12,364.95

มรภ. บุรีรัมย์

77,489,187.34

8,177.57

9,475.82

มรภ. พระนคร

61,461,000.08

3,816.00

16,106.13

มรภ. ยะลา

45,204,761.00

623.05

72,553.99

มรภ. ราชนครินทร์

214,297,228.35

3,347.72

64,012.89

มรภ. ราไพพรรณี

36,295,914.30

2,543.06

14,272.54

124,918,007.22
67,522,830.45

4,300.89
973.92

29,044.69

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

มทร. อีสาน

มรภ. นครศรีธรรมราช
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มรภ. เลย
มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

69,331.22

- 56 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ต้นทุนรวม

จานวน
ผลผลิต

มรภ. สงขลา

47,011,762.26

FTES
1,110.22

42,344.55

มรภ. สวนดุสิต

183,225,464.74

1,728.86

105,980.51

มรภ. สุรินทร์

69,457,646.74

8,180.05

8,491.00

111,436,503.24

3,599.55

30,958.45

69,668,282.68
89,835,938.02

1,781.55
2,868.00

39,105.43

มหาวิทยาลัย

มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
มรภ. อุตรดิตถ์
มรภ. อุบลราชธานี

ต้นทุนต่อหน่วย

31,323.55

- 57 การเปรียบเทียบต้นทุ นรวมผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 30 แห่ง ค่าเฉลี่ย 98,975,525.39 บาท
แผนภูมิที่ 3.8.1 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์

ต้น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้านการจั ดการเรียนการสอนกลุ่ ม สาขาวิช าครุศาสตร์/ ศึ กษาศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 30 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 98,975,525.39 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุน
รวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. ม. รามคาแหง
ต้นทุนรวม 258,154,711.53 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 160.83
2. มรภ. ราชนครินทร์
ต้นทุนรวม 214,297,228.35 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 116.52
3. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนรวม 183,225,464.74 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.12
4. มทร. อีสาน
ต้นทุนรวม 173,303,065.12 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.10
5. มรภ. นครปฐม
ต้นทุนรวม 170,394,998.18 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.16
6. มรภ. นครราชสีมา
ต้นทุนรวม 151,319,992.01 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.89
7. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนรวม 145,696,188.51 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.20
8. มรภ. เลย
ต้นทุนรวม 124,918,007.22 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.21
9. ม. ศิลปากร
ต้นทุนรวม 114,761,059.04 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 15.95
10. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
ต้นทุนรวม 111,436,503.24 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.59
11. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้นทุนรวม 107,018,899.68 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.13

- 58 การเปรียบเทียบต้นทุนรวมผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด 10 ลาดับ โดยเรียงลาดับจากมหาวิทยาลัย
ที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.8.2 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 10 ลาดับ

- 59 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 30 แห่ง ค่าเฉลี่ย 48,376.51 บาท
แผนภูมิที่ 3.8.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 30 แห่ ง มีค่ าเฉลี่ ย 48,376.51 บาท สถาบั น อุด มศึก ษาที่ มี ต้น ทุ น
ต่อหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มทร. พระนคร
ต้นทุนต่อหน่วย 154,320.41 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 219.00
2. มทร. สุวรรณภูมิ
ต้นทุนต่อหน่วย 113,136.97 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 133.87
3. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนต่อหน่วย 105,980.51 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 119.07
4. มทร. กรุงเทพ
ต้นทุนต่อหน่วย 104,199.94 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 115.39
5. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 79,879.92 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.12
6. มรภ. กาญจนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 74,054.90 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.08
7. มรภ. ยะลา
ต้นทุนต่อหน่วย 72,553.90 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.98
8. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ต้นทุนต่อหน่วย 69,331.22 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.32
9. มรภ. ราชนครินทร์
ต้นทุนต่อหน่วย 64,012.89 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.32
10. มทร. อีสาน
ต้นทุนต่อหน่วย 60,498.38 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.06
11. มทร. ศรีวิชัย
ต้นทุนต่อหน่วย 51,910.53 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.31

- 60 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มีต้นทุนรวมมากที่สุ ด 10 ล าดับ โดยเรียงลาดับ
จากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.8.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 10 ลาดับ

- 61 3.9 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
กรมบัญชีกลางได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 13 แห่ง ได้แก่
1. ม. มหาสารคาม
2. ม. รามคาแหง
3. ม. ศิลปากร
4. มทร. ธัญบุรี
5. มทร. รัตนโกสินทร์
6. มทร. ล้านนา
7. มทร. สุวรรณภูมิ
8. มทร. อีสาน
9. มรภ. ธนบุรี
10. มรภ. นครปฐม
11. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12. มรภ. ยะลา
13. มรภ. สงขลา

- 62 ผลผลิตที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษากลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
(หน่วยนับ : FTES)
กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัย

ต้นทุนรวม

จานวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

ม. มหาสารคาม

60,130,612.92

1,013.00

59,358.95

ม. รามคาแหง

14,146,650.89

196.36

72,044.46

211,333,845.89
95,079,883.20

1,590.35
1,450.97

132,885.12

มทร. รัตนโกสินทร์

64,862,359.29

1,770.31

36,638.98

มทร. ล้านนา

75,335,261.45

522.33

144,229.24

142,531,857.79

2,121.26

67,191.97

มทร. อีสาน

45,210,603.17

698.91

64,687.30

มรภ. ธนบุรี

65,000,263.78

1,421.23

45,735.22

7,344,735.63

334.36

21,966.55

43,473,714.40

1,438.00

30,232.07

มรภ. ยะลา

8,196,932.63

157.00

52,209.76

มรภ. สงขลา

33,789,098.04

667.20

50,643.13

ม. ศิลปากร
มทร. ธัญบุรี

มทร. สุวรรณภูมิ

มรภ. นครปฐม
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

65,528.50

- 63 การเปรี ยบเที ยบต้ น ทุ น รวมผลผลิ ตด้ านการจั ดการเรียนการสอนกลุ่ มสาขาวิชาศิ ลปกรรม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 13 แห่ง ค่าเฉลี่ย 66,648,909.16 บาท
แผนภูมิที่ 3.9.1 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ต้น ทุ น รวมผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิช าศิล ปกรรม วิจิตรศิล ป์และ
ประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 13 แห่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 66,648,909.16 บาท
สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. ม. ศิลปากร
ต้นทุนรวม 211,333,845.89 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 217.09
2. มทร. สุวรรณภูมิ
ต้นทุนรวม 142,531,857.79 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 113.85
3. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนรวม 95,079,883.20 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.66
4. มทร. ล้านนา
ต้นทุนรวม 75,335,261.45 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.03

- 64 การเปรี ยบเที ยบต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ านการจั ดการเรียนการสอนกลุ่ มสาขาวิชาศิ ลปกรรม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด 10 ลาดับ โดยเรียงลาดับ
จากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.9.2 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 10 ลาดับ

- 65 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 13 แห่ง ค่าเฉลี่ย 64,873.17 บาท
แผนภูมิที่ 3.9.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 13 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 64,873.17 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มี
ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มทร. ล้านนา
ต้นทุนต่อหน่วย 144,229.24 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 122.32
2. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วย 132,885.12 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 104.84
3. ม. รามคาแหง
ต้นทุนต่อหน่วย 72,044.46 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.05
4. มทร. สุวรรณภูมิ
ต้นทุนต่อหน่วย 67,191.97 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.57
5. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 65,528.50 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.01

- 66 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด 10 ลาดับ โดยเรียงลาดับ
จากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.9.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 10 ลาดับ

- 67 3.10 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
กรมบัญชีกลางได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 33 แห่ง ได้แก่
1. ม. นราธิวาสราชนครินทร์
2. ม. มหาสารคาม
3. ม. รามคาแหง
4. ม. ศิลปกร
5. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
6. มทร. กรุงเทพ
7. มทร. ตะวันออก
8. มทร. ธัญบุรี
9. มทร. พระนคร
10. มทร. รัตนโกสินทร์
11. มทร. ล้านนา
12. มทร. ศรีวิชัย
13. มทร. อีสาน
14. มรภ. กาญจนบุรี
15. มรภ. เทพสตรี
16. มรภ. นครปฐม
17. มรภ. นครราชสีมา
18. มรภ. นครศรีธรรมราช
19. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
20. มรภ. บุรีรัมย์
21. มรภ. พระนคร
22. มรภ. พิบูลสงคราม
23. มรภ. ยะลา
24. มรภ. ราชนครินทร์
25. มรภ. ราไพพรรณี
26. มรภ. เลย
27. มรภ. วไลยอลงกรณ์
28. มรภ. สงขลา
29. มรภ. สวนดุสิต
30. มรภ. สุรินทร์
31. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
32. มรภ. อุตรดิตถ์
33. มรภ. อุบลราชธานี

- 68 ผลผลิตที่ 9 ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
(หน่วยนับ : FTES)
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ต้นทุนรวม

จานวน
ผลผลิต

ต้นทุนต่อหน่วย

FTES
ม. นราธิวาสราชนครินทร์

22,321,759.43

1,500.19

14,879.29

ม. มหาสารคาม

361,006,142.02

8,926.00

40,444.34

ม. รามคาแหง

1,225,645,259.66

107,200.18

11,433.24

ม. ศิลปากร

229,365,237.89

3,793.25

60,466.68

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

42,884.34
6,138.94

14,280.61

มทร. กรุงเทพ

612,414,718.48
109,430,547.77

มทร. ตะวันออก

77,126,302.31

2,467.01

31,263.07

มทร. ธัญบุรี

104,092,720.44

1,461.00

71,247.58

มทร. พระนคร

153,447,543.47

2,845.67

53,923.17

มทร. รัตนโกสินทร์

137,355,689.63

4,993.23

27,508.38

มทร. ล้านนา

159,972,784.64

3,099.55

51,611.62

มทร. ศรีวิชัย

71,334,936.98

1,276.90

55,865.72

มทร. อีสาน

84,979,369.43

3,962.83

21,444.11

มรภ. กาญจนบุรี

110,419,014.25

1,470.61

75,083.82

มรภ. เทพสตรี

76,747,142.98

2,729.42

28,118.48

มรภ. นครปฐม

132,583,113.16

5,667.25

23,394.61

มรภ. นครราชสีมา

185,442,535.20

8,006.00

23,162.94

มรภ. นครศรีธรรมราช

106,794,005.63

3,828.81

27,892.22

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

116,655,231.00

7,431.24

15,697.95

มรภ. บุรีรัมย์

81,374,990.11

9,816.10

8,289.95

มรภ. พระนคร

131,746,276.13

7,220.00

18,247.41

มรภ. พิบูลสงคราม

176,844,397.83
117,672,210.10

8,580.37
2,252.68

20,610.35

มรภ. ยะลา

17,825.64

52,236.54

- 69 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
ต้นทุนรวม

จานวน
ผลผลิต

มรภ. ราชนครินทร์

63,805,245.55

FTES
3,523.76

18,107.15

มรภ. ราไพพรรณี

123,620,024.44

8,522.74

14,504.73

90,165,008.08
85,324,117.61

2,609.39
2,057.97

34,554.06

มรภ. สงขลา

123,503,799.30

3,730.22

33,108.99

มรภ. สวนดุสิต

193,610,814.03

2,976.28

65,051.28

มรภ. สุรินทร์

78,455,712.24

4,194.72

18,703.00

มรภ. หมู่บ้านจอมบึง

50,695,355.42

1,741.55

29,109.33

92,386,107.04
124,621,123.75

3,151.14
3,284.02

29,318.31

มหาวิทยาลัย

มรภ. เลย
มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

มรภ. อุตรดิตถ์
มรภ. อุบลราชธานี

ต้นทุนต่อหน่วย

41,460.29

37,947.74

- 70 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ านการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ย์
และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 33 แห่ง ค่าเฉลี่ย 170,029,067.76 บาท
แผนภูมิที่ 3.10.1 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

ต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิช ามนุ ษ ย์ แ ละสั งคมศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 33 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 170,029,067.76 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุน
รวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. ม. รามคาแหง
ต้นทุนรวม 1,225,645,259.66 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 620.84
2. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช ต้นทุนรวม 612,414,718.48 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 260.18
3. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนรวม 361,006,142.02 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 112.32
4. ม. ศิลปากร
ต้นทุนรวม 229,365,237.89 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.90
5. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนรวม 193,610,814.03 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.87
6. มรภ. นครราชสีมา
ต้นทุนรวม 185,442,535.20 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.07
7. มรภ. พิบูลสงคราม ต้นทุนรวม 176,844,397.83 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.01

- 71 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวมผลผลิ ต ด้ านการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ย์
และสั ง คมศาสตร์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต้ น ทุ น รวมมากที่ สุ ด 10 ล าดั บ โดยเรี ย งล าดั บ
จากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.10.2 ต้นทุนรวมกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ 10 ลาดับ

- 72 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษย์
และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 33 แห่ง ค่าเฉลี่ย 32,933.11 บาท
แผนภูมิที่ 3.10.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 33 แห่ ง มีค่ าเฉลี่ ย 32,933.11 บาท สถาบั น อุด มศึก ษาที่ มี ต้น ทุ น
ต่อหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มรภ. กาญจนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 75,083.82 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 127.99
2. มทร. ธัญบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 71,247.58 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 116.34
3. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนต่อหน่วย 65,051.28 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.53
4. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วย 60,466.68 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.60
5. มทร. ศรีวิชัย
ต้นทุนต่อหน่วย 55,865.72 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.63
6. มทร. พระนคร
ต้นทุนต่อหน่วย 53,923.17 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.74
7. มรภ. ยะลา
ต้นทุนต่อหน่วย 52,236.54 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.61
8. มทร. ล้านนา
ต้นทุนต่อหน่วย 51,611.62 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.72
9. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ต้นทุนต่อหน่วย 41,460.29 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.89
10. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนต่อหน่วย 40,444.34 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 22.81
11. มรภ. อุบลราชธานี ต้นทุนต่อหน่วย 37,947.74 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 15.23
12. มรภ. เลย
ต้นทุนต่อหน่วย 34,554.06 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.92
13. มรภ. สงขลา
ต้นทุนต่อหน่วย 33,108.99 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.53

- 73 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชามนุษย์
และสั ง คมศาสตร์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ มี ต้ น ทุ น รวมมากที่ สุ ด 10 ล าดั บ โดยเรี ย งล าดั บ
จากมหาวิทยาลัยที่มีต้นทุนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
แผนภูมิที่ 3.10.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ 10 ลาดับ

- 74 บทที่ 4
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาของกลุ่มสถาบัน
4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ในการจั ด ท ารายงานการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ผลผลิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา นั้ น
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ น าข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานการค านวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ส่ ง ให้
กรมบัญชีกลางมาใช้ในการวิเคราะห์โดยมีขอบเขตการวิเคราะห์ผลการคานวณต้นทุนของการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. ดาเนินการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาโดยจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ออกเป็ น 3 กลุ่ ม สถาบั น ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรัฐ (กลุ่ ม มหาวิท ยาลั ย ) กลุ่ ม ที่ 2
กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ (กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ) กลุ่ ม ที่ 3 กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ
(กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ตามสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยได้เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมูล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยข้อ มู ล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็ น ข้ อ มู ล ในการจัด ท ารายงานผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาเนินการ
เปรียบเทียบสถาบันอุดมศึกษาที่มีฐานข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณพ.ศ. 2556
2. ดาเนินการเปรียบเทียบต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยได้จัดแบ่ง
ออกเป็น 9 กลุ่มสาขาวิชาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.)
3. ผ ลการเป รี ย บ เที ยบ กรณี สถาบั น อุ ดม ศึ กษ ามี ต้ น ทุ น ต่ อห น่ วยสู ง กว่ า ค่ าเฉลี่ ย
ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับลดรายจ่ายต่อหน่วย โดยพิจารณากาหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรม
และค่าใช้จ่ายในการผลิตผลผลิตดังกล่าว ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานประจาปี
4. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนแตกต่างกันอย่างเป็นสาระสาคัญ ให้พิจารณาสาเหตุ
การเปลี่ ย นแปลงต้ น ทุ น การจั ด สรรทรั พ ยากร หรื อ การค านวณต้ น ทุ น การก าหนดกิ จ กรรม ผลผลิ ต
การกาหนดเกณฑ์การปันส่วนให้เหมาะสม

- 75 4.2 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กลุ่มที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุ่มมหาวิทยาลัย) ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยนครพนม
5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
16. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- 76 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- 77 กลุ่มที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4.3 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกลุ่มสถาบัน
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ วิ เคราะห์ ผ ลการค านวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจากข้ อ มู ล
ที่สถาบันอุดมศึกษาส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยใช้ข้อมูลผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 และกรมบั ญ ชี ก ลางได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น
ของกลุ่มสถาบันดังกล่าวข้างต้นโดยจาแนกรายละเอียดผลผลิตออกเป็น 9 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
3. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6. กลุ่มสาขาวิชาบริหาร
7. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
8. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
9. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

- 78 4.4 กลุ่มที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุ่มมหาวิทยาลัย)
การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.4.1 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 76,961.37 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู ง กว่ าค่ า เฉลี่ ย
คือ ม. ศิลปากร ต้นทุนต่อหน่วย 164,625.58 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 113.91
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 35.05
2. ม. รามคาแหง
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึน้ จากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 32.53

- 79 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.4.2 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ านการจั ด การเรีย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ก ายภาพ
และชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 43,387.68 บาท
1. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนต่อหน่วย 53,427.32 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.14
2. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วย 70,567.85 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.65
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ คือ ม. รามคาแหง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน
ร้อยละ 124.55

- 80 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.4.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 58,400.54 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู ง กว่ าค่ า เฉลี่ ย
คือ ม. ศิลปากร ต้นทุนต่อหน่วย 73,628.97 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.08
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ คือ ม. รามคาแหง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน
ร้อยละ 25.07

- 81 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.4.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรีย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิช าสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 102,951.36 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู งกว่ าค่ าเฉลี่ ย
คือ ม. ศิลปากร ต้นทุนต่อหน่วย 156,406.03 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.92

- 82 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.4.5 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 54,714.14 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู ง กว่ าค่ า เฉลี่ ย
คือ ม. ศิลปากร ต้นทุนต่อหน่วย 89,522.30 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.62
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 20.42
2. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึน้ จากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 38.71

- 83 การเปรีย บเที ยบต้น ทุน ต่อหน่ วยผลผลิ ตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่ มสาขาวิชาบริห าร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.4.6 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาบริหาร

ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ผ ล ผ ลิ ต ด้ าน ก าร จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น ก ลุ่ ม ส าข าวิ ช า บ ริ ห า ร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 43,813.87 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู ง กว่ าค่ า เฉลี่ ย
คือ ม. ศิลปากร ต้นทุนต่อหน่วย 90,273.39 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 106.04
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 43.69
2. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึน้ จากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 27.28

- 84 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.4.7 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่ มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 30,304.76 บาท
1. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนต่อหน่วย 39,741.82 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.14
2. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วย 43,517.08 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.60
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต้ น ทุ น อย่ า งมี ส าระส าคั ญ คื อ ม. สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น
จากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 41.91

- 85 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.4.8 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ านการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม วิ จิ ต รศิ ล ป์
และประยุกต์ศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 88,096.18 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย คือ ม. ศิลปากร ต้นทุนต่อหน่วย 132,885.12 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.84

- 86 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขามนุ ษ ย์
และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.4.9 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

ต้น ทุน ต่อหน่ วยผลผลิ ตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่ มสาขาวิช ามนุษ ย์และสังคมศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 31,656.22 บาท
1. ม. มหาสารคาม
ต้นทุนต่อหน่วย 40,444.34 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.76
2. ม. ศิลปากร
ต้นทุนต่อหน่วย 60,466.68 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.01
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต้ น ทุ น อย่ า งมี ส าระส าคั ญ คื อ ม. สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น
จากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 27.46

- 87 4.5 กลุ่มที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)
การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.5.1 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 121,710.46 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มรภ. นครปฐม
ต้นทุนต่อหน่วย 249,822.14 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 105.26
2. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนต่อหน่วย 200,519.42 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.75
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มรภ. ธนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 82.87
2. มรภ. นครปฐม
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 63.87
3. มรภ. นครราชสีมา
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 44.24
4. มรภ. อุบลราชธานี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 95.20

การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.5.2 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
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- 89 ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ านการจั ด การเรีย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ก ายภาพ
และชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 63,467.30 บาท
1. มรภ. กาญจนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 225,181.29 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 254.80
2. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ต้นทุนต่อหน่วย 131,734.47 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 107.56
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มรภ. กาญจนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 124.55
2. มรภ. ธนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 81.54
3. มรภ. นครศรีธรรมราช ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 23.75
4. มรภ. สงขลา
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 160.63
5. มรภ. อุบลราชธานี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 223.22

- 90 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.5.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 56,416.71 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู งกว่ าค่ าเฉลี่ ย
คือ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้นทุนต่อหน่วย 115,367.08 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 104.49
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มรภ. นครศรีธรรมราช ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 20.92
2. มรภ. ราไพพรรณี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 38.63

- 91 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.5.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่ าเฉลี่ ย 175,805.07 บาท สถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ มี ต้น ทุ น สู งกว่าค่าเฉลี่ ย
คือ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้นทุนต่อหน่วย 824,372.00 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 368.91
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 87.28
2. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 185.36
3. มรภ. หมู่บ้านจอมบึง
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 34.88

การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.5.5 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาบริหาร
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- 93 ต้น ทุนต่อหน่ วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิช าบริห าร ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 38,385.11 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ต้นทุนต่อหน่วย 103,906.90 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 170.70
2. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนต่อหน่วย 69,237.78 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.38
3. มรภ. อุตรดิตถ์
ต้นทุนต่อหน่วย 81,734.34 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 112.93
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มรภ. ธนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 90.18
2. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 32.69
3. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 37.53
4. มรภ. สงขลา
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 40.39
5. มรภ. อุตรดิตถ์
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 107.11
6. มรภ. อุบลราชธานี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 66.32

- 94 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 7 และ
พ.ศ. 2556

- 95 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่ มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 37,169.04 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มรภ. ราชนครินทร์ ต้นทุนต่อหน่วย 64,012.89 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.22
2. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ต้นทุนต่อหน่วย 69,331.22 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.53
3. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนต่อหน่วย 105,980.51 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 185.13
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มรภ. ธนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 39.09
2. มรภ. นครศรีธรรมราช
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 27.65
3. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 29.46
4. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 187.70

- 96 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.5.7 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงต้ น ทุ น อย่ างมีส าระส าคั ญ คื อ มรภ. บ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น
จากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 47.97

การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.5.8 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
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- 98 ต้น ทุน ต่อหน่ วยผลผลิ ตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่ มสาขาวิช ามนุษ ย์และสังคมศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 30,559.92 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนี้
1. มรภ. กาญจนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วย 75,083.82 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 145.69
2. มรภ. สวนดุสิต
ต้นทุนต่อหน่วย 65,051.28 บาท
สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 112.86
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มรภ. กาญจนบุรี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 34.36
2. มรภ. นครศรีธรรมราช
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 28.07
3. มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 36.90
4. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 46.51
5. มรภ. สงขลา
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 26.53
6. มรภ. สุรินทร์
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 30.41
7. มรภ. อุตรดิตถ์
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 59.08
8. มรภ. อุบลราชธานี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 92.77

- 99 4.6 กลุ่มที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)
การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.6.1 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 127,453.33 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู งกว่ าค่ าเฉลี่ ย
คือ มทร. ศรีวิชัย ต้นทุนต่อหน่วย 211,908.33 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.26
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ คือ มทร. ศรีวิชัย ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน
ร้อยละ 32.40

- 100 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีวภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.6.2 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ านการจั ด การเรีย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ก ายภาพ
และชีวภาพ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ ย 84,492.33 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย คือ มทร. ล้านนา ต้นทุนต่อหน่วย 143,117.15 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.38
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มทร. ล้านนา
มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 104.39
2. มทร. ศรีวิชัย
มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 20.30

- 101 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.6.3 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 89,837.77 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู ง กว่ าค่ า เฉลี่ ย
คือ มทร. พระนคร ต้นทุนต่อหน่วย 157,588.16 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.41
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ คือ มทร. ล้านนา ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน
ร้อยละ 22.96

- 102 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.6.4 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรีย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิช าสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 68,231.70 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู ง กว่ าค่ า เฉลี่ ย
คือ มทร. พระนคร ต้นทุนต่อหน่วย 103,398.81 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.54

- 103 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.6.5 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 113,766.49 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู งกว่ าค่ าเฉลี่ ย
คือ มทร. สุวรรณภูมิ ต้นทุนต่อหน่วย 211,812.23 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.18
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ คือ มทร. ศรีวิชัย มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน
ร้อยละ 39.65

- 104 การเปรีย บเที ยบต้น ทุน ต่อหน่ วยผลผลิ ตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่ มสาขาวิชาบริห าร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.6.6 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาบริหาร

ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ผ ล ผ ลิ ต ด้ าน ก าร จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น ก ลุ่ ม ส าข าวิ ช า บ ริ ห า ร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 54,936.33 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู ง กว่ าค่ า เฉลี่ ย
คือ มทร. ล้านนา ต้นทุนต่อหน่วย 104,092.33 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.48
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ คือ มทร. ล้านนา ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน
ร้อยละ 53.10

- 105 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช า
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.6.7 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี ค่ าเฉลี่ ย 94,966.57 บาท สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต้ น ทุ น สู ง กว่ าค่ า เฉลี่ ย
คือ มทร. พระนคร ต้นทุนต่อหน่วย 154,320.41 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.50
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ างมี ส าระส าคั ญ คื อ มทร. อี ส าน ต้ น ทุ น ต่ อหน่ ว ยเพิ่ ม ขึ้น จากปี งบประมาณก่ อ น
ร้อยละ 35.70

- 106 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.6.8 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ านการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม วิ จิ ต รศิ ล ป์
และประยุกต์ศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าเฉลี่ย 81,851.84 บาท สถาบันอุดมศึกษาที่มีต้นทุนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย คือ มทร. ล้านนา ต้นทุนต่อหน่วย 144,229.24 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.21
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ คือ มทร. ล้านนา ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน
ร้อยละ 51.50

- 107 การเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาขามนุ ษ ย์
และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
แผนภูมิที่ 4.6.9 ต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์

- 108 บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะในการจัดทําตนทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
5.1 บทสรุป
กรมบัญชีกลางไดดําเนินการวิเคราะหเปรียบตนทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ดานการจัด
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 35 แหง จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 67 แหง ดําเนินการ
วิ เคราะห เปรี ย บข อ มู ล โดยการจั ด ลํ า ดั บ ข อ มู ล ต น ทุ น ผลผลิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เป น ฐานข อ มู ล
ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถนํ า ข อ มู ล ผลการวิ เคราะห เปรี ย บเที ย บไปใช ป ระโยชน ในการบริ ห ารงาน
และประกอบการพิจารณาปรับปรุงการจัดทําบัญชีตนทุนผลผลิต และนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินตอไป
5.2 การวิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บต น ทุ น รวมและต น ทุ น ต อ หน ว ยแยกตามกลุ ม สาขาวิ ช าในภาพรวม
ของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 35 แหง

กลุมสาขาวิชา

ตนทุนรวม

จํานวนผลผลิต
FTES

ตนทุนตอหนวย

วิทยาศาสตรสุขภาพ

1,192,941,919.00

16,936.03

2,036,143.73

วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

5,299,875,925.32

117,730.91

2,083,318.45

วิศวกรรมศาสตร

2,770,592,911.36

43,177.68

1,468,913.75

414,802,823.53

5,955.23

1,108,749.69

เกษตรศาสตร

1,238,907,804.71

16,449.77

3,417,610.23

บริหาร

5,526,073,347.06

169,199.95

1,386,819.86

ครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร

2,969,265,761.79

97,304.09

1,451,295.38

866,435,819.08

13,381.28

843,351.26

5,610,959,236.02

283,343.36

1,086,792.58

สถาปตยกรรมศาสตร

ศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
มนุษยและสังคมศาสตร
รวม

25,889,855,547.87

763,478.30 14,882,994.94

- 109 5.3 สถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุนรวมและตนทุนตอหนวยสูงที่สุด 5 ลําดับแรก
กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต น ทุ น รวมเรี ย งลํ า ดั บ จากมากที่ สุ ด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
ม. มหาสารคาม
มีตนทุนรวม
380,488,115.55 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนรวม
163,698,733.49 บาท
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
มีตนทุนรวม
96,130,546.84 บาท
มรภ. อุบลราชธานี
มีตนทุนรวม
86,864,387.47 บาท
มทร. ตะวันออก
มีตนทุนรวม
63,820,688.33 บาท
กลุ ม สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรสุขภาพ โดยมีส ถาบัน อุดมศึกษาที่มีตน ทุน ตอหนว ยเรีย งลําดับ จากมากที่ สุด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
มทร. ตะวันออก
มีตนทุนตอหนวย
323,240.93 บาท
มรภ. นครปฐม
มีตนทุนตอหนวย
249,822.14 บาท
มทร. ศรีวิชัย
มีตนทุนตอหนวย
211,908.33 บาท
มรภ. สวนดุสิต
มีตนทุนตอหนวย
200,519.42 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนตอหนวย
164,625.58 บาท

กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ก ายภาพและชี ว ภาพ โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต น ทุ น รวมเรี ย งลํ า ดั บ
จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
มรภ. สวนดุสิต
มีตนทุนรวม
355,784,211.06 บาท
มทร. พระนคร
มีตนทุนรวม
339,363,673.95 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนรวม
333,819,075.79 บาท
มทร. กรุงเทพ
มีตนทุนรวม
300,381,292.02 บาท
มทร. ธัญบุรี
มีตนทุนรวม
279,510,527.36 บาท
กลุ มสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ โดยมีสถาบัน อุดมศึกษาที่มีตน ทุน ตอหนวยเรียงลํ าดั บ
จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
มรภ. กาญจนบุรี
มีตนทุนตอหนวย
225,181.29 บาท
มทร. ลานนา
มีตนทุนตอหนวย
143,117.15 บาท
มรภ. วไลยอลงกรณฯ
มีตนทุนตอหนวย
131,734.47 บาท
มรภ. ธนบุรี
มีตนทุนตอหนวย
104,573.51 บาท
มทร. ศรีวิชัย
มีตนทุนตอหนวย
101,717.22 บาท

- 110 กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุนรวมเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด
5 ลําดับแรก
มทร. อีสาน
มีตนทุนรวม
501,711,387.49 บาท
มทร. ลานนา
มีตนทุนรวม
396,918,918.29 บาท
มทร. ธัญบุรี
มีตนทุนรวม
360,315,824.70 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนรวม
233,534,910.06 บาท
มทร. ศรีวิชัย
มีตนทุนรวม
230,099,773.38 บาท
กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต น ทุ น ต อ หน ว ยเรี ย งลํ า ดั บ จากมากที่ สุ ด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
มทร. พระนคร
มีตนทุนตอหนวย
157,288.16 บาท
มทร. ตะวันออก
มีตนทุนตอหนวย
152,085.26 บาท
มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา
มีตนทุนตอหนวย
115,367.08 บาท
มทร. สุวรรณภูมิ
มีตนทุนตอหนวย
109,836.50 บาท
มรภ. เทพสตรี
มีตนทุนตอหนวย
96,276.35 บาท

กลุ ม สาขาวิ ช าสถาป ต ยกรรมศาสตร โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต น ทุ น รวมเรี ย งลํ า ดั บ จากมากที่ สุ ด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
มทร. ลานนา
มีตนทุนรวม
66,452,213.72 บาท
ม. มหาสารคาม
มีตนทุนรวม
59,049,539.14 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนรวม
55,733,726.36 บาท
มทร. ธัญบุรี
มีตนทุนรวม
52,270,839.44 บาท
มทร. ศรีวิชัย
มีตนทุนรวม
49,326,890.58 บาท
กลุมสาขาวิชาสถาป ตยกรรมศาสตร โดยมีส ถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุน ตอหนวยเรียงลําดับจากมากที่ สุ ด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
มทร. ตะวันออก
มีตนทุนตอหนวย
496,934.32 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนตอหนวย
156,406.03 บาท
มทร. พระนคร
มีตนทุนตอหนวย
103,398.81 บาท
มทร. ลานนา
มีตนทุนตอหนวย
71,577.91 บาท
มทร. ศรีวิชัย
มีตนทุนตอหนวย
66,628.55 บาท

- 111 กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุนรวมเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด
5 ลําดับแรก
มทร. ตะวันออก
มีตนทุนรวม
261,293,766.63 บาท
มทร. ศรีวิชัย
มีตนทุนรวม
142,012,499.23 บาท
มทร. ธัญบุรี
มีตนทุนรวม
91,024,391.30 บาท
ม. มหาสารคาม
มีตนทุนรวม
89,768,925.35 บาท
มทร. อีสาน
มีตนทุนรวม
89,657,906.00 บาท
กลุ ม สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต น ทุ น ต อ หน ว ยเรี ย งลํ า ดั บ จากมากที่ สุ ด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
ม. นราธิวาสราชนครินทร
มีตนทุนตอหนวย
865,978.41 บาท
มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา
มีตนทุนตอหนวย
824,372.00 บาท
มรภ. วไลยอลงกรณ
มีตนทุนตอหนวย
237,131.44 บาท
มทร. ตะวันออก
มีตนทุนตอหนวย
230,849.35 บาท
มทร. สุวรรณภูมิ
มีตนทุนตอหนวย
211,812.23 บาท

กลุมสาขาวิชาบริหาร โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุนรวมเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
ม. รามคําแหง
มีตนทุนรวม
536,570,778.09 บาท
ม. มหาสารคาม
มีตนทุนรวม
496,827,079.44 บาท
มทร. ลานนา
มีตนทุนรวม
441,485,773.86 บาท
มรภ. สวนดุสิต
มีตนทุนรวม
367,680,991.71 บาท
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
มีตนทุนรวม
366,215,347.68 บาท
กลุ มสาขาวิชาบริหาร โดยมี สถาบัน อุ ดมศึกษาที่มีตน ทุน ตอหนวยเรีย งลําดับ จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด
5 ลําดับแรก
มทร. ลานนา
มีตนทุนตอหนวย
104,092.33 บาท
มรภ. วไลยอลงกรณฯ
มีตนทุนตอหนวย
103,906.90 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนตอหนวย
90,273.39 บาท
มรภ. อุตรดิตถ
มีตนทุนตอหนวย
81,734.34 บาท
มทร. พระนคร
มีตนทุนตอหนวย
76,370.65 บาท

- 112 กลุม สาขาวิ ช าครุศ าสตร / ศึ กษาศาสตร โดยมีส ถาบัน อุด มศึกษาที่มี ตน ทุ น รวมเรีย งลํ าดับ จากมากที่สุ ด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
ม. รามคําแหง
มีตนทุนรวม
258,154,711.53 บาท
มรภ. ราชนครินทร
มีตนทุนรวม
214,297,228.35 บาท
มรภ. สวนดุสิต
มีตนทุนรวม
183,225,464.74 บาท
มทร. อีสาน
มีตนทุนรวม
173,303,065.12 บาท
มรภ. นครปฐม
มีตนทุนรวม
170,394,998.18 บาท
กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุนตอหนวยเรียงลําดับจากมากที่สุด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
มทร. พระนคร
มีตนทุนตอหนวย
154,320.41 บาท
มทร. สุวรรณภูมิ
มีตนทุนตอหนวย
113,136.97 บาท
มรภ. สวนดุสิต
มีตนทุนตอหนวย
105,980.51 บาท
มทร. กรุงเทพ
มีตนทุนตอหนวย
104,199.94 บาท
มทร. ธัญบุรี
มีตนทุนตอหนวย
79,879.92 บาท

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิต รศิลปแ ละประยุก ตศิ ลป โดยมีส ถาบัน อุดมศึ กษาที่มีตน ทุนรวมเรียงลําดับ
จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
ม. ศิลปากร
มีตนทุนรวม
211,333,845.89 บาท
มทร. สุวรรณภูมิ
มีตนทุนรวม
142,531,857.79 บาท
มทร. ธัญบุรี
มีตนทุนรวม
95,079,883.20 บาท
มทร. ลานนา
มีตนทุนรวม
75,335,261.45 บาท
มรภ. ธนบุรี
มีตนทุนรวม
65,000,263.78 บาท
กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุนตอหนวยเรียงลําดับ
จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
มทร. ลานนา
มีตนทุนตอหนวย
144,229.24 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนตอหนวย
132,885.12 บาท
ม. รามคําแหง
มีตนทุนตอหนวย
72,044.46 บาท
มีตนทุนตอหนวย
67,191.97 บาท
มทร. สุวรรณภูมิ
มทร. ธัญบุรี
มีตนทุนตอหนวย
65,528.50 บาท

- 113 กลุ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ย แ ละสั ง คมศาสตร โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต น ทุ น รวมเรีย งลํ าดั บ จากมากที่ สุ ด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
ม. รามคําแหง
มีตนทุนรวม
1,225,645,259.66 บาท
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
มีตนทุนรวม
612,414,718.48 บาท
ม. มหาสารคาม
มีตนทุนรวม
361,006,142.02 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนรวม
229,365,237.89 บาท
มรภ. สวนดุสิต
มีตนทุนรวม
193,610,814.03 บาท
กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุนตอหนวยเรียงลําดับจากมากที่สุด
ไปหานอยที่สุด 5 ลําดับแรก
มรภ. กาญจนบุรี
มีตนทุนตอหนวย
75,083.32 บาท
มทร. ธัญบุรี
มีตนทุนตอหนวย
71,247.58 บาท
มรภ. สวนดุสิต
มีตนทุนตอหนวย
65,051.28 บาท
ม. ศิลปากร
มีตนทุนตอหนวย
60,466.68 บาท
มทร. ศรีวิชัย
มีตนทุนตอหนวย
55,865.72 บาท

- 114 5.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยแยกตามกลุมสถาบัน
กลุ ม ที่ 1 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ (กลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต น ทุ น ต อ หน ว ย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 50 ดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คาเฉลี่ย 76,961.37 บาท
ม. ศิลปากร ตนทุนตอหนวย 164,625.58 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 113.91
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
ม. ศิลปากร ตนทุนตอหนวย 70,567.85 บาท

คาเฉลี่ย 43,387.68 บาท
สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 62.65

กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
คาเฉลี่ย 156,406.03 บาท
ม. ศิลปากร ตนทุนตอหนวย 156,406.03 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 51.92
กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร
ม. ศิลปากร ตนทุนตอหนวย 89,522.30 บาท

คาเฉลี่ย 54,714.14 บาท
สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 63.62

กลุมสาขาวิชาบริหาร
ม. ศิลปากร ตนทุนตอหนวย 90,273.39 บาท

คาเฉลี่ย 43,813.87 บาท
สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 106.04

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป คาเฉลี่ย 88,096.18 บาท
ม. ศิลปากร ตนทุนตอหนวย 132,885.12 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 50.84
กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร
ม. ศิลปากร ตนทุนตอหนวย 60,466.68 บาท

คาเฉลี่ย 31,656.22 บาท
สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 91.01

- 115 กลุมที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ) สถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุนตอหนวย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 50 ดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คาเฉลี่ย 121,710.46 บาท
มรภ. นครปฐม
ตนทุนตอหนวย 249,822.14 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 105.26
มรภ. สวนดุสิต
ตนทุนตอหนวย 200,519.42 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 64.75
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
คาเฉลี่ย 63,467.30 บาท
มรภ. กาญจนบุรี
ตนทุนตอหนวย 225,181.29 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 254.80
มรภ. วไลยอลงกรณฯ
ตนทุนตอหนวย 131,734.47 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 107.56
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
คาเฉลี่ย 56,416.71 บาท
มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา ตนทุนตอหนวย 115,367.08 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 104.49
กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร
คาเฉลี่ย 54,714.14 บาท
มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา ตนทุนตอหนวย 824,372.00 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 368.91
กลุมสาขาวิชาบริหาร
มรภ. วไลยอลงกรณฯ
มรภ. อุตรดิตถ
มรภ. สวนดุสิต

คาเฉลี่ย 38,385.11 บาท
ตนทุนตอหนวย 103,906.90 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 170.70
ตนทุนตอหนวย 81,734.34 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 112.93
ตนทุนตอหนวย 69,237.78 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 80.38

กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร
มรภ. ราชนครินทร
ตนทุนตอหนวย 64,012.89 บาท
มรภ. วไลยอลงกรณฯ
ตนทุนตอหนวย 69,331.22 บาท
มรภ. สวนดุสิต
ตนทุนตอหนวย 105,980.51 บาท

คาเฉลี่ย 37,169.04 บาท
สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 72.22
สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 86.53
สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 185.13

กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร
มรภ. กาญจนบุรี
ตนทุนตอหนวย 75,083.82 บาท
มรภ. สวนดุสิต
ตนทุนตอหนวย 65,051.28 บาท

คาเฉลี่ย 30,559.92 บาท
สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 145.69
สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 112.86

- 116 กลุมที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) สถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุน
ตอหนวย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 50 ดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
คาเฉลี่ย 127,453.33 บาท
มทร. ศรีวิชัย
ตนทุนตอหนวย 211,908.33 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 66.26
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
คาเฉลี่ย 84,492.33 บาท
มทร. ลานนา
ตนทุนตอหนวย 143,117.15 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 69.38
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
คาเฉลี่ย 89,837.77 บาท
มทร. พระนคร
ตนทุนตอหนวย 157,588.16 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 75.41
กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
คาเฉลี่ย 68,231.70 บาท
มทร. พระนคร
ตนทุนตอหนวย 103,398.81 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 51.54
กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร
คาเฉลี่ย 113,766.49 บาท
มทร. สุวรรณภูมิ
ตนทุนตอหนวย 211,812.23 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 86.18
กลุมสาขาวิชาบริหาร
มทร. ลานนา

คาเฉลี่ย 54,936.33 บาท
ตนทุนตอหนวย 104,092.33 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 89.48

กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร
คาเฉลี่ย 94,966.57 บาท
มทร. พระนคร
ตนทุนตอหนวย 154,320.41 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 62.50
กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
คาเฉลี่ย 81,851.84 บาท
มทร. ลานนา
ตนทุนตอหนวย 144,229.24 บาท สูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 76.21

- 117 5.5 ขอสังเกต
1. กรมบั ญ ชี ก ลางดํ า เนิ น การวิเคราะห เปรี ย บเที ย บต น ทุ น เฉพาะต น ทุ น ผลผลิ ต ดานการจั ด
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมบัญชีกลางไมสามารถเปรียบเทียบตนทุน
กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาได เนื่องจาก สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญยังไมดําเนินการกําหนดกิจกรรมที่เปน
กิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาคํานวณรวมตนทุนของกิจกรรมของหนวยงานสนับสนุน
เขาไปในกิจกรรมของหนวยงานหลัก ทําใหตนทุนกิจกรรมของหนวยงานหลักสูงกวาความเปนจริง
2. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาส ว นใหญ คํ านวณต น ทุ น ผลผลิต ตามกิ จ กรรมและผลผลิ ตตามเอกสาร
งบประมาณ ซึ่งไมสะทอนถึงกิจกรรมและผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง และสถาบันอุดมศึกษาบางสวนกําหนดกิจกรรม
และผลผลิ ต ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นการสอนเท า นั้ น ทํ า ให กิ จ กรรมและผลผลิ ต มี ต น ทุ น ที่ สู ง เมื่ อ เที ย บ
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบตนทุนได
3. การวิ เคราะห เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ต อ หน ว ยแยกตามกลุ มสถาบั น แยกตามกลุม สาขาวิช า
ของผลผลิ ต การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี เปรี ย บเที ย บระหว า งป งบประมาณ พ.ศ. 2557
และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนฐานขอมูลจากรายงานผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบตนทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 การพิจารณาถึงสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวย สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญระบุสาเหตุเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
ที่ไดรับเพิ่มขึ้น
4. ขอมูล ทางการเงิน และบัญ ชีของสถาบัน อุดมศึกษายังผูกติดกับ ขอมูล งบประมาณเบิกจาย
มากกวาการบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีตนทุนฐานกิจกรรม
5. จากผลการวิ เคราะห เ ปรี ย บเที ย บต น ทุ น ผลผลิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พบว า ต น ทุ น
มี ความแตกต างกั น พิ จ ารณาจากป จ จัย ดานปริมาณผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนมีการเก็บ ขอมู ล
วิธีเดียวกันตามหลักเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(สมศ.) แต ใ นกลุ ม สาขาวิ ช าเดี ย วกั น มี ป ริ ม าณผลผลิ ต สู ง สุ ด เป น หลั ก หมื่ น และต่ํ า สุ ด เป น หลั ก สิ บ
ซึ่งมีความแตกตางกันมาก

- 118 5.6 ขอเสนอแนะ
1. สถาบันอุดมศึกษาควรมีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําตนทุนผลผลิต
ควรมีการตั้งคณะทํางานดานตนทุนจากตัวแทนของแตละหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน
และมี ก ารทบทวนการกํ า หนดกิ จ กรรมตามแนวทางของต น ทุ น ฐานกิ จ กรรม (Activity-based Costing)
และควรมีการแจงเวียนหนังสือใหหนวยงานยอยภายใตสถาบันอุดมศึกษาทราบถึงการดําเนินงานของการจัดทํา
ตนทุนผลผลิตเพื่อประโยชนในการเก็บขอมูลดานตางๆ เชน การเก็บขอมูลคาใชจาย การระบุขอมูลคาใชจาย
เขาสูหนวยงาน การระบุขอมูลคาใชจายเขาสูกิจกรรมใหมากที่สุด เพื่อลดการปนสวนตนทุน การเก็บขอมูล
ปริมาณกิจกรรม การเชื่อมโยงขอมูลกิจกรรมและผลผลิต เปนตน
2. หลักเกณฑการปนสวนคาใชจายสวนกลาง การปนสวนเขาสูกิจกรรม การปนสวนคาใชจาย
เขาสูผลผลิต ควรดําเนินการตกลงรวมกันหรือกําหนดโดยคณะทํางานเพื่อเปนเกณฑที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับ
ในภาพรวม0
3. แนวทางหลักเกณฑ การดําเนินงานเกี่ยวกับตนทุนผลผลิตควรจัดทําเปนองคความรูภายใน
เพื่อการดําเนิ นงานที่ ตอเนื่ อง ลดป ญ หาการดําเนินงานที่เกิดจากการโยกยายของบุคลากร การรายงานผล
การคํ านวณต น ทุ น ผลผลิ ตมี ความสม่ํ าเสมอ สามารถเปรีย บเที ย บผลการดําเนิ น ภายในสถาบั น อุด มศึ กษา
และเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
4. สถาบั นอุด มศึ กษาสวนใหญ ไดจัด สรรงบประมาณไปแต ละคณะ ในภาพรวมควรมีการวาง
ระบบบัญชีใหสามารถรวมศูนยขอมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อความถูกตองครบถวนของขอมูล การวางระบบ
บัญ ชีเพื่ อการคํานวณตน ทุ นผลผลิ ต ควรมีการดําเนิน งานจัดเก็บ ขอมูลทางบัญ ชีให สอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิ ธี การที่ กรมบั ญ ชี กลางกํ าหนด ควรมี การจั ด เก็ บ ข อมู ล ค าใช จ ายแยกตามแหล งเงิ น เพื่ อ ประโยชน
ในการเปรีย บเที ย บต น ทุ น ที่ เกิดขึ้ น แต ล ะแหลงเงิน สะทอนให เห็น ถึงการใชท รัพ ยากรในการสรางผลผลิ ต
ของหนวยงาน สามารถนําขอมูลตนทุนมาใชในการจัดสรรทรัพยากรการดําเนินงานในอนาคตได
5. การวิ เคราะห เปรี ย บเที ย บต น ทุ น ระหว า งป งบประมาณป จ จุ บั น และป ง บประมาณก อ น
สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตนทุนตอหนวย โดยพิจารณาถึงปจจัยนําเขา
กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต เพื่อสะทอนถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตนทุนที่แทจริง และสามารถนําผล
การวิเคราะหไปวางแผนการดําเนินงานในอนาคตตอไป
6. สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําขอมูลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตไปพิจารณา
ในการวางแผนการดําเนินของหนวยงาน ทั้งการทบทวนกระบวนการดําเนินงานในปจจุบันและการวางแผน
การดําเนินงานในอนาคต ในกรณี สถาบันอุดมศึกษาที่มีตนทุนสูงในลําดับตนๆ ควรพิจารณาผลการคํานวณ
ตนทุนวา การคํานวณตนทุนมีความถูกตองหรือไม หรือเกิดจากการกําหนดเกณฑการปนสวนไมเหมาะสมทําให
ต น ทุ น สู ง การจั ด เก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปริ ม าณผลผลิ ต มี ค วามถู ก ต อ งหรื อ ไม นอกเหนื อ จากการทบทวน
ผลการคํ า นวณยั งสามารถใช ข อมู ล ในการวางแผนเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการดํ าเนิ น งาน ทั้ งดานการประหยั ด
ทรัพยากร พิ จารณาลดคาใชจายที่มีจํานวนสูง การปรับปรุงกิจกรรม ทบทวนกระบวนงานที่มีความซ้ําซอน
ลดกระบวนงานที่ ไมจํ าเป น กํ าหนดปริมาณบุคลากรใหเหมาะสมกับ แตละกิจกรรม การเพิ่ มประสิ ทธิภ าพ
ดานการผลิตผลผลิต

ภาคผนวก 1
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา จานวน 67 แห่ง
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
53
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
65 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
66 สถาบันการพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
67 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาคผนวก 2
ต้นทุนผลผลิต
แยกตามกลุม่ สาขาวิชา

- 120 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุม่ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
มหำวิทยำลัย
ม. นราธิวาสราชนครินทร์

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

47,998,111.77

342.69

140,062.77

ม. มหาสารคาม

380,488,115.55

4,597.00

82,768.79

ม. รามคาแหง

12,771,702.76

288.17

44,320.03

163,698,733.49

994.37

164,625.58

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

96,130,546.84

5,959.33

16,131.10

มทร. ตะวันออก

63,820,688.33

197.44

323,240.93

มทร. ธัญบุรี

37,312,645.43

357.60

104,341.85

มทร. ศรีวิชัย

53,123,298.22

250.69

211,908.33

มทร. อีสาน

22,069,756.92

513.27

42,998.34

มรภ. ธนบุรี

27,745,237.27

263.40

105,334.99

มรภ. นครปฐม

28,667,090.97

114.75

249,822.14

มรภ. นครราชสีมา

41,419,085.55

683.99

60,555.45

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

60,738,934.60

866.60

70,088.78

7,906,214.45

147.03

53,772.80

มรภ. สวนดุสิต

48,441,481.67

241.58

200,519.42

มรภ. หมูบ่ ้านจอมบึง

13,745,887.70

191.03

71,956.70

มรภ. อุบลราชธานี

86,864,387.47

927.09

93,695.74

ม. ศิลปากร

มรภ. ยะลา

รวม

1,192,941,919.00

16,936.03 2,036,143.73

- 121 2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
กลุม่ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ
มหำวิทยำลัย
ม. นราธิวาสราชนครินทร์

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

14,409,047.29

1,051.64

13,701.50

ม. มหาสารคาม

217,769,739.45

4,076.00

53,427.32

ม. รามคาแหง

238,672,784.16

8,835.08

27,014.22

ม. ศิลปากร

333,819,075.79

4,730.47

70,567.85

62,838,171.65

2,787.70

22,541.22

มทร. กรุงเทพ

300,381,292.02

6,928.80

43,352.57

มทร. ตะวันออก

125,941,922.21

2,699.87

46,647.40

มทร. ธัญบุรี

279,510,527.36

4,648.16

60,133.59

มทร. พระนคร

339,363,673.95

3,362.08

100,938.61

35,195,116.07

1,069.04

32,922.17

มทร. ล้านนา

201,845,132.14

1,382.50

143,117.15

มทร. ศรีวิชัย

196,296,948.64

1,929.83

101,717.22

มทร. สุวรรณภูมิ

155,109,396.71

1,865.76

83,134.82

มทร. อีสาน

200,972,523.37

4,453.78

45,124.03

มรภ. กาญจนบุรี

112,667,205.04

500.34

225,181.29

มรภ. เทพสตรี

83,620,362.67

1,770.19

47,238.07

มรภ. ธนบุรี

68,042,848.49

650.67

104,573.51

มรภ. นครปฐม

98,405,812.11

2,250.69

43,722.51

186,484,140.83

5,229.74

35,658.42

มรภ. นครศรีธรรมราช

81,731,460.75

1,203.08

67,935.18

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

42,697,682.65

2,500.34

17,076.75

มรภ. บุรีรัมย์

74,892,479.54

6,190.27

12,098.42

มรภ. พระนคร

121,706,839.46

3,686.00

33,018.68

95,063,081.82

3,316.53

28,663.42

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

มทร. รัตนโกสินทร์

มรภ. นครราชสีมา

มรภ. พิบูลสงคราม

- 122 กลุม่ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ
มหำวิทยำลัย
มรภ. ยะลา

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

110,516,597.42

1,562.56

70,727.91

มรภ. ราชนครินทร์

93,503,270.03

3,214.30

29,089.78

มรภ. ราไพพรรณี

58,388,421.39

3,349.69

17,430.99

มรภ. เลย

138,012,750.10

3,123.19

44,189.67

มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

224,702,414.45

1,705.72

131,734.47

มรภ. สงขลา

165,584,783.15

3,813.92

87,363.87

มรภ. สวนดุสิต

355,784,211.06

4,673.44

76,128.98

มรภ. สุรินทร์

159,820,512.21

13,095.23

12,204.00

มรภ. หมูบ่ ้านจอมบึง

44,826,048.05

860.97

52,064.59

มรภ. อุตรดิตถ์

81,007,764.17

2,085.25

38,847.99

200,291,889.11

3,128.08

64,030.30

มรภ. อุบลราชธานี
รวม

5,299,875,925.32 117,730.91 2,083,318.45

- 123 3. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กลุม่ สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

ม. นราธิวาสราชนครินทร์

10,672,319.05

198.14

53,862.52

ม. มหาสารคาม

75,777,345.03

1,577.00

48,051.58

ม. รามคาแหง

58,196,661.38

1,087.36

53,521.06

ม. ศิลปากร

233,534,910.06

3,171.78

73,628.97

มทร. กรุงเทพ

135,067,113.95

1,790.76

75,424.46

มทร. ตะวันออก

88,183,594.38

579.83

152,085.26

มทร. ธัญบุรี

360,315,824.70

5,549.59

64,926.57

มทร. พระนคร

198,245,908.97

1,258.00

157,588.16

83,244,975.31

1,475.87

56,404.00

มทร. ล้านนา

396,918,918.29

4,849.36

81,470.26

มทร. ศรีวิชัย

230,099,773.38

2,864.83

80,318.82

มทร. สุวรรณภูมิ

112,741,069.23

1,026.44

109,836.50

มทร. อีสาน

501,711,387.49

9,393.79

53,408.84

มรภ. เทพสตรี

29,350,807.71

304.86

96,276.35

มรภ. นครปฐม

4,601,793.99

105.25

43,722.51

มรภ. นครศรีธรรมราช

45,153,168.06

1,301.86

34,683.58

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

28,178,408.65

244.25

115,367.08

มรภ. บุรีรัมย์

31,359,350.87

1,663.83

18,847.69

มรภ. พระนคร

102,440,685.23

3,489.00

29,361.04

มรภ. ราไพพรรณี

14,269,552.67

447.41

31,893.68

มรภ. อุตรดิตถ์

30,529,342.96

798.47

38,234.80

มทร. รัตนโกสินทร์

รวม

2,770,592,911.36

43,177.68 1,468,913.75

- 124 4. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุม่ สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

ม. มหาสารคาม

59,049,539.14

1,193.00

49,496.68

ม. ศิลปากร

55,733,726.36

356.34

156,406.03

มทร. ตะวันออก

24,816,900.06

49.94

496,934.32

มทร. ธัญบุรี

52,270,839.44

807.22

64,754.14

มทร. พระนคร

36,485,305.78

352.86

103,398.81

มทร. รัตนโกสินทร์

42,146,451.70

1,045.81

40,300.30

มทร. ล้านนา

66,452,213.72

928.39

71,577.91

มทร. ศรีวิชัย

49,326,890.58

740.33

66,628.25

มทร. อีสาน

28,520,956.75

481.34

59,253.24

รวม

414,802,823.53

5,955.23 1,108,749.69

- 125 5. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
กลุม่ สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

ม. นราธิวาสราชนครินทร์

11,534,832.45

13.32

865,978.41

ม. มหาสารคาม

89,768,925.35

1,655.00

54,241.04

ม. ศิลปากร

80,481,441.91

899.01

89,522.30

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

77,868,434.39

3,821.00

20,379.07

261,293,766.63

1,131.88

230,849.35

มทร. ธัญบุรี

91,024,391.30

1,442.44

63,104.46

มทร. ล้านนา

71,497,665.22

1,140.49

62,690.30

มทร. ศรีวิชัย

142,012,499.23

1,133.11

125,329.84

มทร. สุวรรณภูมิ

86,390,279.25

407.86

211,812.23

มทร. อีสาน

89,657,906.00

1,623.25

55,233.58

มรภ. กาญจนบุรี

4,799,505.17

34.34

139,764.27

มรภ. นครปฐม

4,297,048.11

98.28

43,722.51

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

48,778,091.39

59.17

824,372.00

มรภ. บุรีรัมย์

20,773,105.44

847.44

24,512.77

มรภ. ยะลา

7,351,095.28

108.50

67,752.03

มรภ. ราไพพรรณี

7,102,747.54

375.55

18,912.92

มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

25,386,237.78

107.06

237,131.44

มรภ. สงขลา

39,150,441.70

614.13

63,749.44

2,230,701.92

33.58

66,429.48

มรภ. อุตรดิตถ์

14,128,154.62

307.06

46,011.06

มรภ. อุบลราชธานี

63,380,534.02

597.30

106,111.73

มทร. ตะวันออก

มรภ. หมูบ่ ้านจอมบึง

รวม

1,238,907,804.71

16,449.77 3,417,610.23

- 126 6. กลุ่มสาขาวิชาบริหาร
กลุม่ สำขำวิชำบริหำร
มหำวิทยำลัย

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

ม. มหาสารคาม

496,827,079.44

11,496.00

43,217.39

ม. รามคาแหง

536,570,778.09

20,083.16

26,717.45

ม. ศิลปากร

301,635,903.97

3,341.36

90,273.39

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

366,215,437.68

24,337.67

15,047.27

มทร. กรุงเทพ

103,091,832.84

4,275.36

24,113.02

มทร. ตะวันออก

170,072,309.11

4,135.53

41,124.67

มทร. ธัญบุรี

191,688,335.74

5,426.85

35,322.21

มทร. พระนคร

225,465,261.52

2,952.25

76,370.65

มทร. รัตนโกสินทร์

115,977,283.68

5,379.33

21,559.78

มทร. ล้านนา

441,485,773.86

4,241.29

104,092.33

มทร. ศรีวิชัย

134,580,530.03

5,758.77

23,369.67

มทร. สุวรรณภูมิ

305,108,557.08

4,265.94

71,521.92

มทร. อีสาน

332,911,143.05

10,179.65

32,703.59

มรภ. กาญจนบุรี

46,202,464.75

616.44

74,950.47

มรภ. เทพสตรี

66,375,001.41

1,806.52

36,741.91

มรภ. ธนบุรี

72,844,624.56

1,957.34

37,216.13

มรภ. นครปฐม

95,109,751.80

2,665.28

35,684.71

107,883,045.86

4,383.22

24,612.73

มรภ. นครศรีธรรมราช

58,112,927.14

2,291.33

25,362.09

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

43,852,062.85

2,838.95

15,446.58

มรภ. บุรีรัมย์

40,570,194.32

3,925.61

10,334.75

มรภ. พระนคร

99,566,958.80

9,157.00

10,873.32

มรภ. ยะลา

82,805,816.63

1,472.09

56,250.51

มรภ. ราชนครินทร์

57,761,101.60

3,239.83

17,828.44

มรภ. นครราชสีมา

- 127 กลุม่ สำขำวิชำบริหำร
มหำวิทยำลัย

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

มรภ. ราไพพรรณี

48,949,304.61

2,787.19

17,562.24

มรภ. เลย

89,235,878.73

3,264.86

27,332.22

มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

146,517,392.05

1,410.08

103,906.90

มรภ. สงขลา

123,462,969.98

3,279.95

37,641.72

มรภ. สวนดุสิต

367,680,991.71

5,310.41

69,237.78

มรภ. สุรินทร์

33,494,431.91

9,228.11

3,630.00

มรภ. หมูบ่ ้านจอมบึง

30,356,872.09

633.42

47,925.35

116,938,959.45

1,430.72

81,734.34

76,722,370.71

1,628.43

47,114.32

มรภ. อุตรดิตถ์
มรภ. อุบลราชธานี
รวม

5,526,073,347.06 169,199.95 1,386,819.86

- 128 7. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
กลุม่ สำขำวิชำครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

ม. มหาสารคาม

73,283,916.89

1,844.00

39,741.82

ม. รามคาแหง

258,154,711.53

11,953.64

21,596.33

ม. ศิลปากร

114,761,059.04

2,637.15

43,517.08

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

54,027,952.82

3,301.67

16,363.83

มทร. กรุงเทพ

48,130,992.94

461.91

104,199.94

มทร. ธัญบุรี

145,696,188.51

1,823.94

79,879.92

มทร. พระนคร

84,902,459.84

550.17

154,320.41

มทร. ศรีวิชัย

43,994,177.52

847.50

51,910.53

มทร. สุวรรณภูมิ

85,966,231.05

759.84

113,136.97

173,303,065.12

2,864.59

60,498.38

มรภ. กาญจนบุรี

61,301,165.78

827.78

74,054.90

มรภ. เทพสตรี

36,586,666.74

1,559.19

23,465.18

มรภ. ธนบุรี

80,810,212.49

3,212.63

25,153.91

มรภ. นครปฐม

170,394,998.18

6,347.22

26,845.61

มรภ. นครราชสีมา

151,319,992.01

4,377.39

34,568.55

81,788,545.21

2,230.01

36,676.31

107,018,899.68

8,655.02

12,364.95

มรภ. บุรีรัมย์

77,489,187.34

8,177.57

9,475.82

มรภ. พระนคร

61,461,000.08

3,816.00

16,106.13

มรภ. ยะลา

45,204,761.00

623.05

72,553.99

มรภ. ราชนครินทร์

214,297,228.35

3,347.72

64,012.89

มรภ. ราไพพรรณี

36,295,914.30

2,543.06

14,272.54

124,918,007.22

4,300.89

29,044.69

67,522,830.45

973.92

69,331.22

มทร. อีสาน

มรภ. นครศรีธรรมราช
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มรภ. เลย
มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

- 129 กลุม่ สำขำวิชำครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

มรภ. สงขลา

47,011,762.26

1,110.22

42,344.55

มรภ. สวนดุสิต

183,225,464.74

1,728.86

105,980.51

มรภ. สุรินทร์

69,457,646.74

8,180.05

8,491.00

111,436,503.24

3,599.55

30,958.45

มรภ. อุตรดิตถ์

69,668,282.68

1,781.55

39,105.43

มรภ. อุบลราชธานี

89,835,938.02

2,868.00

31,323.55

มรภ. หมูบ่ ้านจอมบึง

รวม

2,969,265,761.79

97,304.09 1,451,295.38

- 130 8. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
กลุม่ สำขำวิชำศิลปกรรม วิจติ รศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์
มหำวิทยำลัย

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

ม. มหาสารคาม

60,130,612.92

1,013.00

59,358.95

ม. รามคาแหง

14,146,650.89

196.36

72,044.46

ม. ศิลปากร

211,333,845.89

1,590.35

132,885.12

มทร. ธัญบุรี

95,079,883.20

1,450.97

65,528.50

มทร. รัตนโกสินทร์

64,862,359.29

1,770.31

36,638.98

มทร. ล้านนา

75,335,261.45

522.33

144,229.24

142,531,857.79

2,121.26

67,191.97

มทร. อีสาน

45,210,603.17

698.91

64,687.30

มรภ. ธนบุรี

65,000,263.78

1,421.23

45,735.22

7,344,735.63

334.36

21,966.55

43,473,714.40

1,438.00

30,232.07

มรภ. ยะลา

8,196,932.63

157.00

52,209.76

มรภ. สงขลา

33,789,098.04

667.20

50,643.13

มทร. สุวรรณภูมิ

มรภ. นครปฐม
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รวม

866,435,819.08

13,381.28 843,351.26

- 131 9. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์
กลุม่ สำขำวิชำมนุษย์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัย
ม. นราธิวาสราชนครินทร์
ม. มหาสารคาม
ม. รามคาแหง

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

22,321,759.43

1,500.19

14,879.29

361,006,142.02

8,926.00

40,444.34

1,225,645,259.66 107,200.18

11,433.24

ม. ศิลปากร

229,365,237.89

3,793.25

60,466.68

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

612,414,718.48

42,884.34

14,280.61

มทร. กรุงเทพ

109,430,547.77

6,138.94

17,825.64

มทร. ตะวันออก

77,126,302.31

2,467.01

31,263.07

มทร. ธัญบุรี

104,092,720.44

1,461.00

71,247.58

มทร. พระนคร

153,447,543.47

2,845.67

53,923.17

มทร. รัตนโกสินทร์

137,355,689.63

4,993.23

27,508.38

มทร. ล้านนา

159,972,784.64

3,099.55

51,611.62

มทร. ศรีวิชัย

71,334,936.98

1,276.90

55,865.72

มทร. อีสาน

84,979,369.43

3,962.83

21,444.11

110,419,014.25

1,470.61

75,083.82

มรภ. เทพสตรี

76,747,142.98

2,729.42

28,118.48

มรภ. นครปฐม

132,583,113.16

5,667.25

23,394.61

มรภ. นครราชสีมา

185,442,535.20

8,006.00

23,162.94

มรภ. นครศรีธรรมราช

106,794,005.63

3,828.81

27,892.22

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

116,655,231.00

7,431.24

15,697.95

มรภ. บุรีรัมย์

81,374,990.11

9,816.10

8,289.95

มรภ. พระนคร

131,746,276.13

7,220.00

18,247.41

มรภ. พิบูลสงคราม

176,844,397.83

8,580.37

20,610.35

มรภ. ยะลา

117,672,210.10

2,252.68

52,236.54

63,805,245.55

3,523.76

18,107.15

มรภ. กาญจนบุรี

มรภ. ราชนครินทร์

- 132 กลุม่ สำขำวิชำมนุษย์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัย
มรภ. ราไพพรรณี

ต้นทุนรวม

จำนวนผลผลิต
FTES

ต้นทุนต่อหน่วย

123,620,024.44

8,522.74

14,504.73

มรภ. เลย

90,165,008.08

2,609.39

34,554.06

มรภ. วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

85,324,117.61

2,057.97

41,460.29

มรภ. สงขลา

123,503,799.30

3,730.22

33,108.99

มรภ. สวนดุสิต

193,610,814.03

2,976.28

65,051.28

มรภ. สุรินทร์

78,455,712.24

4,194.72

18,703.00

มรภ. หมูบ่ ้านจอมบึง

50,695,355.42

1,741.55

29,109.33

มรภ. อุตรดิตถ์

92,386,107.04

3,151.14

29,318.31

124,621,123.75

3,284.02

37,947.74

มรภ. อุบลราชธานี
รวม

5,610,959,236.02 283,343.36 1,086,792.58

