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(ราง) หลักเกณฑการคํานวณตนทุนผลผลิต ของสถาบันอุดมศึกษา
บทนํา
ในการดํ า เนิ น งานภายใต แ ผนปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารภาครั ฐ ที่ มี เ ป า หมายให มี ก าร
บริหารงานแบบมุงเนนผลงาน(Output) และผลลัพธ (Outcome) โดยการกระจายความรับผิดชอบ
ในการบริหารการเงินใหหนวยงานมีความอิสระและคลองตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตผลงาน
ตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หนวยงานจึงจําเปนตองมีขอมูล
ทางบัญชีที่สมบูรณเพียงพอตอการวิเคราะหและประเมินฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทาง
การเงินรวมทั้งมีตนทุนผลผลิตและบริการ เพื่อใชเปนเกณฑในการขอจัดสรรงบประมาณ
ตามมาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละ
ประเภทขึ้นตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในฐานะสวนราชการหนึ่ง
จึงมีหนาที่ในการจัดทํารายงานบัญชีตนทุนดังกลาวเชนกัน
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักการและแนวทางการ
ปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ยังไดใชกลไกทางการเงินเปนเครื่องมือ
ในการปรับระสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการดําเนินนโยบายการผลิตกําลังคนใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม โดยการลดการสนองทุนผานดานอุปทานหรือสถาบันการศึกษา (Supply
Side Financing) มาเปนการเพิ่มการสนองทุนผานดานอุปสงคหรือผูเรียน (Demand Side
Financing) ใหมากขึ้น ทําใหสถาบันการศึกษาจําเปนตองพัฒนาระบบบัญชีในปจจุบันใหเปนระบบ
บัญชีตนทุนที่สามารถรายงานคาใชจายตอหนวย(Unit Cost) เพื่อจะไดตนทุนตอหนวยที่ใชเปน
เกณฑในการจัดสรรงบประมาณลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปตอไปได
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา
ปรับระบบบัญชีไปเปนระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนเกณฑพึงรับ – พึงจาย
ลักษณะ 3 มิติ ที่อิงฐานกิจกรรม (Activity Base Costing) ที่คํานวณจากงบประมาณรวมทั้งที่ไดรับ
จัด สรรและเงิ น รายได สามารถรายงานต นทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ตามกิ จ กรรม และแสดงผลการ
ดําเนินงานได รวมทั้งเปนระบบบัญชีที่เปนไปตามหลักการบัญชีสากลสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ตนแบบระบบดังกลาวใชหลักการบริหารในการดําเนินงานอยางเปนระบบ และครบวงจร มีการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีการเชื่อมโยงตอเนื่องตั้งแตระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี (บัญชี
กองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย และบัญชีตนทุน) และตรวจสอบประเมินผลใหเปนระบบเดียวกัน
(Integrated System)
วัตถุประสงคในการจัดทําบัญชีตนทุน
ในการจั ดทํา บัญชี ก องทุน โดยเกณฑพึง รับ -พึ งจ า ย และบัญชี ตนทุ น ตามระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ มีวัตถุประสงค
ดังนี้
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1. เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการ
สาธารณะ
2. เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ใ นการพิ จ ารณาจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามหลักการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ที่จะมีผลในทาง
ปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ 2551 และรองรับการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.)
3. เพื่อใหไดขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตตามกิจกรรม และผลการดําเนินงานที่แสดงใหเห็น
ความคุมคา/คุมทุน ของการใชทรัพยากรในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ
ในการจัดทําบัญชีตนทุน นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีวัตถุประสงค
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถคํานวณตนทุนผลผลิตจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง โดยสมเหตุสมผล
และเปนไปตามหลักสากล เพื่อประโยชนในบริหารงาน การประเมินความคุมคาของการใชทรัพยากร
เป น ข อ มู ล สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณตามหลั ก การปฏิ รู ป ระบบการเงิ น เพื่ อ การ
อุดมศึกษา
การคํานวณตนทุนผลผลิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะใชหลักเกณฑ
วิธีการคํานวณตนทุนผลผลิตของกรมบัญชีกลางเปนหลัก และปรับใหมีความละเอียดของขอมูลที่
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา
คําจํากัดความของการจัดทําบัญชีตนทุน
1. การบัญชีตนทุน (Cost accounting) หมายถึง การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก การจําแนก การ
ปนสวน การสรุป และการรายงานขอมูลเกี่ยวกันตนทุนผลิตภัณฑหรือบริการใหกับผูบริหาร
2. ตนทุน (Cost) หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ซึ่งอาจจายเปน
เงินสด สินทรัพยอื่น หุนทุน หรือ การใหบริการ หรืออาจกอหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงผลขาดทุนที่วัด
คาเปนตัวเงินไดที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ
3. ตนทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง คาใชจายที่สามารถระบุไดวาเปนของหนวยงาน
ภาควิชา รายวิชา หรือกิจกรรมใดโดยตรง
4. ตนทุนทางออม (Indirect Cost) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นในหนวยงานตางๆ เปน
คาใชจายที่ไมสามารถระบุไดวาเปนของหนวยงานใด หรือกิจกรรมใด โดยตรง ดังนั้น ใน
การหาตนทุนชนิดนี้ จึงตองใชวิธีการปนสวนตนทุน (Cost Allocation) เขากิจกรรมที่
เกี่ยวของ
5. การปนสวน (Allocation) หมายถึง การแบงสวนของรายไดหรือคาใชจายไปยังกิจกรรม
กระบวนการผลิต การดําเนินงาน หรือผลิตภัณฑ ตามเกณฑตาง ๆ เชน ตนทุนที่เกิดขึ้น
ผลประโยชนที่ไดรับ หรือวิธีการที่เหมาะสมอยางอื่น

(ราง)หลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนตนแบบ

ฐิติรัตน ฐานวัฒน (จวผ 7 ว.)
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6. ตนทุนรวม (Full Cost) หมายถึง ผลรวมของตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตผลผลิตของ
หนวยงาน โดยไมตองคํานึงถึงแหลงเงินทุน และเปนการคํานวณจากตัวเลขคาใชจายที่
บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง
7. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลิตภัณฑหรือบริการที่หนวยงานภาครัฐทําการผลิตและสงมอบ
ใหบุคคลภายนอกใหเปนเกณฑในการกําหนดราคาผลผลิต และจัดสรรเงินลงทุน หลักใน
การพิจารณาแนวโนมการดําเนินงานคือตองการวัดผลการดําเนินงาน
8. หนวยตนทุน (Cost Center) หมายถึง หนวยงานภายในสวนราชการที่กําหนดขึ้นตาม
โครงสรางการแบงสวนราชการซึ่งแตละหนวยงานจะมีการดําเนินกิจกรรมที่ตองใชทรัพยากร
หรือตนทุนในการผลิตผลผลิต
9. หนวยงานหลัก (Functional Cost Center) หมายถึง หนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการ
สรางผลผลิต หรือมีสวนรวมในการสรางผลผลิตของหนวยงาน
10. หนวยงานสนับสนุน (Support Cost Center) หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการกับ
หนวยงานหลัก หรือทํางานสนับสนุน
หลักเกณฑวิธีการการคํานวณตนทุนผลผลิต
ในการคํานวณตนทุนผลผลิตสามารถแบงไดเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ระบุผลผลิตของหนวยงาน
2. ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแตละผลผลิต
3. ระบุหนวยงานหลั ก และหนวยงานสนับสนุน เพื่อเปนศูนยสําหรับกระจายตนทุนไปยัง
กิจกรรม
4. ระบุตนทุนรวมของหนวยงาน โดยจําแนกเปนตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม
5. รวมรวมตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมของหนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน
6. ปนสวนตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมของหนวยงานสนับสนุน ใหกับหนวยงานหลัก
7. ปนสวนตนทุนรวม(ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม)ของหนวยงานหลักไปยังกิจกรรมที่
เกี่ยวของ และเชื่อมโยงตนทุนกิจกรรมไปสูผลผลิต

(ราง)หลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนตนแบบ

ฐิติรัตน ฐานวัฒน (จวผ 7 ว.)

แผนภาพการจําลองขั้นตอนการคํานวณตนทุนผลผลิต
ตนทุน/คาใชจาย
คณะ/สํานัก/ศูนย (Cost Center)

ทางตรง

คณะ หรือ
หนวยงาน
หลัก

ทางออม

พันธกิจ (กิจกรรม)

ผลผลิต

การเรียนการสอน

บัณฑิตหลักสูตรตางๆ

การวิจัย

ผลงานวิจัย

การบริการวิชาการ

ผลงานบริการวิชาการ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม

อื่นๆ

อื่นๆ

ทางตรง
หนวยงาน
สนับสนุน
ทางออม
ที่มา : ผ.ศ. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล

ตัวอยางการดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการการคํานวณตนทุนผลผลิต
ตัวอยางการดําเนินการในการคํานวณตนทุนผลผลิต 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ระบุผลผลิตของหนวยงาน ใชตัวอยางผลผลิตที่สํานักงบประมาณกําหนด
ในปงบประมาณ 2549 ดังนี้
1.1 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1.2 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.3 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
1.4 ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
1.5 ผูไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
1.6 ผลงานการใหบริการวิชาการ
1.7 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
1.8 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
1.9 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.10 ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
1.11 โครงการถายทอดเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (ผลผลิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
2. ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแตละผลผลิต ใชตัวอยางกิจกรรมในปงบประมาณ
2549 ที่สํานักงบประมาณไดกําหนด ดังนี้
2.1 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร มีกิจกรรรมคือ จัดการเรียนการสอนดาน
สังคมศาสตร
2.2 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกิจกรรรมคือ จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีกิจกรรรมคือ จัดการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.4 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีกิจ
กรรรมคือ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2.5 ผลผลิต ผูไดรับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มีกิจ
กรรรมคือ พัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 ผลผลิ ต ผลงานการให บ ริ ก ารวิ ช าการ มี กิ จ กรรรมคื อ เผยแพร ค วามรู แ ละบริ ก าร
วิชาการ
2.7 ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู มีกิจกรรรมคือ ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู
2.8 ผลผลิ ต ผลงานวิ จั ย เพื่ อ ถ า ยทอดเทคโนโลยี มี กิ จ กรรรมคื อ ดํ า เนิ น การวิ จั ย และ
ถายทอดเทคโนโลยี
2.9 ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรรมคือ สงเสริมสรางความเขมแข็งทุน
ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
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2.10 ผลผลิต ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
มีกิจกรรรมคือ จัดใหการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย
2.11 ผลผลิต โครงการถายทอดเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (เปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) มี
กิจกรรรมคือ ดําเนินการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
3. ระบุหนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน เพื่อเปนศูนยสําหรับกระจาย
ตนทุนไปยังกิจกรรม ตัวอยางหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา
3.1 คณะตางๆ ไดแก คณะศึกษาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะ
สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย เปนตัน
3.2 สํานักงานตางๆ ไดแก สํานักทะเบียนและประมวลผล สถาบันวิจัยสังคม สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร สํานักบริการวิชาการ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันพัฒนาและ
ฝกอบรม เปนตน
3.3 หนวยงานกลาง ไดแก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานตรวจสอบภายใน เปนตน
4. ระบุ ตน ทุ น รวมของหน ว ยงาน โดยการนํา ค าใช จา ยทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้น ใน
หนวยงานมาจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม
5. รวบรวมต น ทุ น ทางตรงและต น ทุ น ทางอ อ มของหน ว ยงานหลั ก และ
หนวยงานสนับสนุน โดยพิจารณาสาเหตุใหเกิดคาใชจายนั้นๆ วาเปนของหนวยงานใด และเปน
คาใชจายภายในหนวยงานนั้นๆ จํานวนเทาไร
6. ป น ส ว นต น ทุ น ทางตรงและต น ทุ น ทางอ อ มของหน ว ยงานสนั บ สนุ น
ใหกับหนวยงานหลัก โดยพิจารณาสาเหตุใหเกิดคาใชจายนั้นๆ วาเปนของหนวยงานใด และเปน
คาใชจายภายในหนวยงานนั้นๆ จํานวนเทาไร (โดยใชเกณฑการปนสวนตนทุนที่กําหนด)
7. ปนสวนตนทุนรวม(ทางตรงและตนทุนทางออม)ของหนวยงานหลักไป
ยังกิจกรรมที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยงตนทุนกิจกรรมไปสูผลผลิต โดยพิจารณาสาเหตุใหเกิดคาใชจาย
นั้นๆ วาเกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินการเพื่อกิจกรรม/ผลผลิตใด และเปนคาใชจายภายในกิจกรรม/
ผลผลิตนั้นๆ จํานวนเทาไร (โดยใชเกณฑการปนสวนตนทุนที่สถาบันกําหนด)
เกณฑการปนสวนตนทุน
ตามพระราชบัญญัตศิ ัพทของทางสมาคมนักบัญชีฯ "การปนสวน (Allocation) คือ
การแบงสวนของรายไดหรือคาใชจายไปยังกิจกรรม กระบวนการผลิต การดําเนินงาน หรือ
ผลิตภัณฑ ตามเกณฑตาง ๆ เชน ตนทุนที่เกิดขึ้น ผลประโยชนทไี่ ดรับ หรือวิธีการที่เหมาะสมอยาง
อื่น"
ดังนั้น การปนสวนตนทุน จึงเปนการแบงสวนตนทุนไปยังหนวยงาน กิจกรรม หรือ
กระบวนการผลิต ตามสาเหตุของการเกิดตนทุนนั้นๆ ดังนี้
1. การปนสวนตนทุนที่เกิดจากการบริหารทรัพยากรบุคคล ใชเกณฑ จํานวน
บุคลากรของหนวยงาน

(ราง)หลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนตนแบบ

ฐิติรัตน ฐานวัฒน (จวผ 7 ว.)
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2. การปนสวนตนทุนที่เกิดจากการจัดการศึกษา ใชเกณฑ FTES ของนักศึกษาใน
สาขาวิชานั้นๆ
3. การปนสวนตนทุนที่เกิดจากการบริหารการเงินทรัพยสิน ใชเกณฑ จํานวน
งบประมาณทีใ่ ชจายจริงของหนวยงาน
4. การปนสวนตนทุนที่เกิดจากการบริหารอาคารสถานที่ ใชเกณฑ จํานวนพื้นที่
ของหนวยงาน
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําบัญชีตนทุน
ในการจั ดทํ า บัญชี ก องทุน โดยเกณฑพึง รับ -พึ งจา ย และบัญชี ตนทุ น ตามระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ที่คํานวณจากทุก
แหลงเงินทั้งงบประมาณและเงินรายได มีประโยชนในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. ขอมูลตนทุนผลผลิตตามมิติหนวยงาน ทําใหผูบริหารทราบวาหนวยงานภายใตคณะตางๆมี
ตนทุนที่ใชในการดําเนินงานจํานวนเทาไร ผลการดําเนินงานเปนไปตามภารกิจหรือไม มี
คุมคา/คุมทุนกับทรัพยากรที่ใชไปหรือไม
2. ข อ มู ล ต น ทุ น ผลผลิ ต ตามมิ ติ แ ผนงาน(กิ จ กรรม) ทํ า ให ผู บ ริ ห ารทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ของการปฏิบัติงานตามรายกิจกรรม สามารถนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานโดยการพิจารณาความสอดคลองระหวางกิจกรรมและพันธกิจหลักของสถาบัน หาก
ไมสอดคลองกันจะสามารถตัดกิจกรรมที่ไมสอดคลองกันพันธกิจออกเพื่อลดตนทุนได
3. ขอมูลตนทุนผลผลิตตามมิติกองทุน ทําใหผูบริหารทราบถึงงบประมาณในแตละกองทุน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการกองทุนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของสถาบั น และสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องกองทุ น ซึ่ ง ในแต ล ะกองทุ น นั้ น อาจจะ
ประกอบดวยกองทุนที่เปน กองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund) และ กองทุน
หมุนเวียน (Revolving Fund) ได
4. ขอมูลตนทุนผลผลิตและตนทุนตอหนวยผลผลิต เปนตัวชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ทํางานในภาพรวมของสถาบัน ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณของ
ภาครัฐใหกับสถาบันตามหลักการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาที่สนับสนุนใหเกิด
การจัดสรรงบประมาณดาน Demand Side โดยทางตัวผูเรียน และการจัดสรรผานกองทุน
ประเภทตางๆ
5. ขอมูลทางการเงินจากรายงานทางการเงินเปรียบเทียบในแตละป สามารถแสดงใหเห็นถึง
ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ที่ แ ตกต า งกั น จากสาเหตุ ต า งๆ ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารสามารถนํ า มา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ที่มีความคุมคา/
คุมทุน และสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศได
นอกจากนี้ ตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 เรื่องการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจภาครัฐนั้น กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละ
(ราง)หลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนตนแบบ
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ประเภท และรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุมคาระหวาง
ปจจัยนําเขากับผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะของสวนราชการ
ใดสู ง กว า รายจ า ยต อ หน ว ยของงานบริ ก ารสาธารณะประเภทและคุ ณ ภาพที่ ใ กล เ คี ย งกั น หรื อ
คลายคลึงกันของส วนราชการอื่น สว นราชการนั้นตองจัดทําแผนการลดรายจายต อหนว ย เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงการทํางานตอไป ซึ่งรายละเอียดในการจัดทําบัญชีตนทุนมองใหกรมบัญชีกลาง
เปนผูกําหนดขึ้นและในขณะเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จะเปนผูตรวจสอบความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐเพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีโดยการทํา
การประเมินวาภารกิจใดสมควรทําตอไปหรือยุบเลิก โดยคํานึงถึงประโยชนที่รัฐและประชาชนจะ
ไดรับจากภารกิจนั้น
ตามพระราชกฤษฎี ก าข า งต น สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จึ ง
เห็นสมควรในการสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย และ
บัญชีตนทุน ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3
มิติ เพื่อประโยชนจากขอมูลที่ไดรับจากการจัดทําบัญชีดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริ ห ารงบประมาณของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี แ หล ง เงิ น มาจากทั้ ง เงิ น งบประมาณและเงิ น นอก
งบประมาณ ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตกับสถาบันตางๆไดอยางเปน
มาตรฐานเดียวกัน

(ราง)หลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนตนแบบ

ฐิติรัตน ฐานวัฒน (จวผ 7 ว.)

ขขออพิพิจจารณาในการออกแบบระบบบั
ารณาในการออกแบบระบบบัญญชีชีตตนนทุทุนนของ
ของมช
มช.. 2547
2547
1. ขนาดและลักษณะงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งใหบริการ
การอุดมศึกษาขนาดใหญ มีโครงสรางซับซอน และมี
ผลผลิตทีห่ ลากหลาย
2. เวลาและคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลคาใชจาย และการ
จัดทํารายงาน
3. ความตองการของผูใชขอมูลตนทุน
4. มุงเนน Actual Cost ตามที่ปรากฏรายการบัญชี มิใช
Future Cost

ลัลักกษณะของบั
ษณะของบัญญชีชีตตนนทุทุนนของ
ของ มช
มช..
1. มีพื้นฐานอยูบน Financial Accounting มากกวา Managerial
Accounting
2. การประมวลผลและออกรายงานบัญชีตน ทุนใชการถายโอน
ขอมูลระบบ FIS โดยไมตอ งบันทึกรายการทางบัญชีใหม
3. ผลลัพธที่ไดเปน Estimated Cost ซึ่งเปนวิธที ี่นิยมใชกัน
แพรหลายในกิจการบริการ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อใชใน
การวางแผนการจัดการทรัพยากร
4. การกําหนดความสัมพันธของขอมูลที่มิใชตัวเงิน จะใชขอมูล
ที่เกี่ยวของโดยตรงในกิจกรรมที่เกิดผลผลิตเทานั้น

เหตุ
เหตุผผลของการใช
ลของการใชขขออมูมูลลจากบั
จากบัญญชีชีตตามมิ
ามมิตติแิแผนงาน
ผนงาน
1. ถึงแมมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่สามารถกําหนด
ผลผลิตของกิจกรรมไดชัดเจน แตมผี ลผลิตหลาย
ผลผลิต หากดูจากมิตหิ นวยงานอาจจะแยกไดไมชัดเจน
วาผลผลิตนี้เกิดจากกิจกรรมใด
2. แผนงานของมหาวิทยาลัยคือ งานหรือกิจกรรมที่ทําเพื่อ
กอใหเกิดผลผลิต โดยระบุปจจัยนําเขาของงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ที่กําหนดผลผลิตตัวชี้วัดและผลลัพธ
อยางชัดเจน

วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค
1. เพื่อทราบตนทุนผลผลิตของแผนงานตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อทราบตนทุนการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
3. เพื่อทราบตนทุนการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร

แนวคิ
แนวคิดดในการวิ
ในการวิเเคราะห
คราะหตตนนทุทุนนตตออหน
หนววยผลผลิ
ยผลผลิตตมช
มช..
1. ปจจัยนําเขาเปนขอมูลจากการบันทึกบัญชีเกณฑพึงรับ
– พึงจาย ตามลักษณะ 3 มิติ
2. เปนการคํานวณตนทุนผลผลิต ตามมิติแผนงานในแบบ
Output Costing
3. ปจจัยนําเขารวมคาใชจายทุกงบรายจายตามแผนงาน
ที่เกี่ยวของ รวมคาเสื่อมราคาของครุภัณฑและ
สิ่งกอสรางตามหลักการบัญชีเกณฑพึงรับ – พึงจาย
4. สามารถทีจ่ ะคิดตนทุนตอผลผลิตไดทุกรอบระยะบัญชี

เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบหลั
บหลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กรมบัญชีกลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระบุผลผลิตของหนวยงาน
ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแตละผล
ผลผลิตที่กําหนด
ระบุศูนยตนทุน (Cost center) โดยแยก
เปนหนวยงานหลัก และหนวยงาน
สนับสนุน
ระบุตนทุนรวมของทัง้ หนวยงานโดย
แยกตามประเภทคาใชจายที่เปนตนทุน
ทางตรงและตนทุนทางออม
กระจายตนทุนรวมของหนวยสนับสนุน
แตละแหงใหกับหนวยงานหลักที่
เกี่ยวของ
กระจายตนทุนของแตละหนวยงานหลัก
ไปสูกิจกรรมที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยง
ตนทุนกิจกรรมไปสูผลผลิต

1.
2.
3.

กําหนดผลผลิตของมหาวิทยาลัย
กําหนดแผนงาน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ผลผลิต
กําหนดหนวยงานหลัก และหนวยงาน
สนับสนุน

4.

กําหนดตนทุนรวมจากตนทุนทางตรง
และตนทุนทางออม

5.

กระจายตนทุนรวมเขาสูกิจกรรมโดย
การกําหนดเกณฑการปนสวนที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมที่เกิดผลผลิต ที่
มิใชขอมูลทางการเงิน

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 1 : กําหนดผลผลิตของมหาวิทยาลัย
จําแนกผลผลิตเปน 5 ผลผลิต
1. บัณฑิต
2. งานวิจัย
3. งานบริการวิชาการแกสังคม
4. งานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
5. งานบริการสุขภาพ

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 2 : กําหนดแผนงานของมหาวิทยาลัย
1. แผนงานการเรียนการสอน
2. แผนงานวิจัย
3. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
4. แผนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
5. แผนงานบริการสุขภาพ
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
7. แผนงานสนับสนุนวิชาการ

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 3 : กําหนดแผนงาน-กิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลผลิต
แผนงานการเรียนการสอน

การผลิตบัณฑิต

แผนงานสนับสนุนวิชาการ
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 3 : กําหนดแผนงาน-กิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลผลิต
แผนงานวิจัย

การวิจัย
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 3 : กําหนดแผนงาน-กิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลผลิต
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

การบริการวิชาการแกสังคม
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 3 : กําหนดแผนงาน-กิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลผลิต

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม

แผนงานการศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 3 : กําหนดแผนงาน-กิจกรรมที่เกี่ยวของกับผลผลิต

แผนงานบริการสุขภาพ

การบริการสุขภาพ
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 4 : กําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต
หนวยงานหลัก
yคณะ, ภาควิชา
yบัณฑิตวิทยาลัย

หนวยงานสนับสนุน
y สํานักหอสมุด
yสํานักบริการคอมพิวเตอร
yสํานักทะเบียนฯ
yสํานักงานอธิการบดี

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 4 : กําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
การวิจัย
หนวยงานหลัก
yสถาบันวิจัยสังคม
yสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
yสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
yศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

หนวยงานสนับสนุน
yสํานักงานอธิการบดี

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 4 : กําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
การบริการวิชาการแกสังคม
หนวยงานหลัก
yสํานักบริการวิชาการ

หนวยงานสนับสนุน
y สํานักงานอธิการบดี

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 4 : กําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
หนวยงานหลัก
yสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

หนวยงานสนับสนุน
y สํานักงานอธิการบดี

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 4 : กําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
การบริการสุขภาพ
หนวยงานหลัก
yโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
yศูนยบริการเทคนิคการแพทย
yศูนยบริการทันตกรรม

หนวยงานสนับสนุน

•สํานักงานอธิการบดี
•คณะแพทยศาสตร
•คณะเทคนิคการแพทย
•คณะทันตแพทยศาสตร

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 5 : กําหนดตนทุนรวมจากตนทุนทางตรงและทางออม
ตนทุนทุกอยางที่เกิดขึ้นตามแผนงานหลักและแผนงานสนับสนุน
ครอบคลุมทั้งงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ จําแนกเปน
3 ประเภท
1. ตนทุนคาแรง (Labor Cost) ประกอบดวย เงินเดือนและคาจางประจํา คาจาง
ชั่วคราว คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย คาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากร
2. ตนทุนคาวัสดุ (Material Cost) ประกอบดวย คาตอบแทน ใชสอย และ
วัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ
3. ตนทุนคาลงทุน (Capital Cost) : คาเสื่อมราคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง

หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑววิธิธีกีการคํ
ารคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตตมช
มช..
ขอกําหนดที่ 6 : กระจายตนทุนรวมเขาสูกจิ กรรมโดยการกําหนด
เกณฑการปนสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่เกิดผลผลิต ที่มิใช
ขอมูลทางการเงิน
1. จํานวนสัดสวนคาใชจายของแผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
สูแผนงานหลัก
2. จํานวนหนวยกิตของวิชา
3. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
4. จํานวน Section ของวิชา
5. คาน้ําหนักวิชาบรรยาย และวิชาปฏิบัติการ
6. คาน้ําหนักภาระงานของระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

เกณฑ
เกณฑกการป
ารปนนสสววนต
นตนนทุทุนนการผลิ
การผลิตตบับัณณฑิฑิตต
คาแรง (Labor cost)
เกณฑการปนสวนประกอบดวย
1. จํานวนหนวยกิต
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
3. จํานวน section
4. คาน้ําหนักของกระบวนวิชาบรรยายและปฏิบัติ
5. คาน้ําหนักระดับการศึกษา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

เกณฑ
เกณฑกการป
ารปนนสสววนต
นตนนทุทุนนการผลิ
การผลิตตบับัณณฑิฑิตต
คาวัสดุ (Material cost)
เกณฑการปนสวนประกอบดวย
1. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
2. คาน้ําหนักวิชาบรรยาย และปฏิบัตกิ าร
3. คาน้ําหนักระดับการศึกษา (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)

เกณฑ
เกณฑกการป
ารปนนสสววนต
นตนนทุทุนนการผลิ
การผลิตตบับัณณฑิฑิตต
คาลงทุน (Capital cost)
ใชเกณฑจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละกระบวนวิชา
เปนหลักในการคิดคํานวณการกระจายตนทุน

การกํ
การกําาหนดค
หนดคาาน้น้ําําหนั
หนักกสูสูกกระบวนวิ
ระบวนวิชชาา
คาแรง
ระดับปริญญาตรี
1 หนวยกิตบรรยาย
1 หนวยกิตปฏิบัตกิ าร
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 หนวยกิตบรรยาย
1 หนวยกิตปฏิบัตกิ าร

= 3 หนวยภาระงาน
= 4.5 หนวยภาระงาน
= 5 หนวยภาระงาน
= 7.5 หนวยภาระงาน

การกํ
การกําาหนดค
หนดคาาน้น้ําําหนั
หนักกสูสูก ก ระบวนวิ
ระบวนวิชชาา
คาวัสดุ
ระดับปริญญาตรี
กระบวนวิชาบรรยาย
กระบวนวิชาปฏิบัตกิ าร
ระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนวิชาบรรยาย
กระบวนวิชาปฏิบัตกิ าร

คาน้ําหนัก = 1.00
คาน้ําหนัก = 1.50
คาน้ําหนัก = 1.67
คาน้ําหนัก = 2.50

ฐานข
ฐานขออมูมูลลสํสําาคัคัญญตตออการคํ
การคําานวณต
นวณตนนทุทุนนผลผลิ
ผลผลิตต มช
มช..
ฐานขอมูลทางการเงิน

: จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
การบัญชี โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย
ลักษณะ 3 มิติ

ฐานขอมูลการลงทะเบียนเรียน : จากฐานขอมูลระบบการลงทะเบียนเรียน
ฐานขอมูลหลักสูตรวิชา

: จากระบบฐานขอมูลหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

ฐานข
ฐานขออมูมูลลทางการเงิ
ทางการเงินน
1. คาใชจายจําแนกตามหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ, ภาควิชา)
2. คาใชจาย จําแนกตามแผนงาน
3. คาใชจาย จําแนกตามหมวดคาใชจาย

ตัตัววอย
อยาางข
งขออมูมูลลจากฐานข
จากฐานขออมูมูลลทางการเงิ
ทางการเงินน
คณะสังคมศาสตร
คาใชจายประจําป 2548
การเรียน
การสอน

บริการ
วิชาการ

หมวดคาใชจาย
หมวดงบดําเนินการ
เงินเดือ นและคาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาจางพนัก งานมหาวิทยาลัย
คาใชจายงบกลาง
รวมตนทุนคาแรง
หมวดวัสดุ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
คาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ
คาใชจายอื่น ๆ
คาใชจายเงินนอกงบประมาณ
คาใชจายจากเงินกองทุน
คาใชจายจายจากเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก
รายไดแ ผนดินนําสงคลัง
รวมตนทุนคาวัสดุ

29,402,520.00
300,164.00
1,748,673.00
31,451,357.00

310,130.00
59,177.00
369,307.00

1,511,029.25
16,546,338.04
39,790.00
18,097,157.29

56,943.90
274,571.00
331,514.90

หมวดงบลงทุน
ที่ดินและสิ่งกอ สราง
ครุภัณฑ
รวมตนทุนคาลงทุน

744,716.34
1,294,559.20
2,039,275.54

รวมทั้งหมด

51,587,789.83

วิจัย

700,821.90

บริการ
สุขภาพ

ศาสนา
-

2,051,873.00
2,051,873.00

2,051,873.00

สนับ สนุน
วิชาการ

บริหาร
มหาลัย

รวม

-

244,080.00
244,080.00

7,662,758.00
841,608.75
23,510.00
1,395,640.75
9,923,517.50

37,309,358.00
1,451,902.75
1,831,360.00
1,395,640.75
41,988,261.50

116,408.00
-

-

116,408.00

-

789,589.39
4,107,495.19
275,790.00
5,172,874.58

1,645,008.58
615,583.95
183,865.30
21,900.00
3,650,000.00
6,116,357.83

4,002,571.12
4,723,079.14
19,448,845.34
61,690.00
3,650,000.00
31,886,185.60

272.16
272.16

744,988.50
1,294,559.20
2,039,547.70

16,040,147.49

75,913,994.80

-

116,408.00

-

5,416,954.58

ฐานข
ฐานขออมูมูลลการลงทะเบี
การลงทะเบียยนเรี
นเรียยนน
1.
2.
3.
4.

รหัสกระบวนวิชา
จํานวนหนวยกิต จําแนกตามหนวยกิตบรรยาย ปฏิบัติการ
จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน จําแนกตามชั้นป
จํานวน section

ตัตัววอย
อยาางรายงานข
งรายงานขออมูมูลลการลงทะเบี
การลงทะเบียยนเรี
นเรียยนน

ตัตัววอย
อยาางการคํ
งการคําานวณต
นวณตนนทุทุนนทางตรงและทางอ
ทางตรงและทางอออมม

หาผลรวมเพือ่
การตรวจสอบขอมูล

โครงสร
โครงสราางหลั
งหลักกสูสูตตรร
FACULTY OF ECONOMICS
Name of the Curriculum : Bachelor of Economics Program
Name of the Degree
: (Full) Bachelor of Economics
: (Abbr.) B.Econ.
1.

General Education
36 Credits
1.1
Social Sciences
6 Credits
154281 GEO 281 Economic Geography
3 Credits
159101 SAGE 101 Fundamentals of Sociology and Anthropology
3 Credits
1.2
Humanities
9 Credits
009103 LS
103 Access to Information Resources and
Report Writing
3 Credits
014270 THAI 270 Literature Studies
3 Credits
or
050104 HUGE 104 Man and the Modern World
3 Credits
or
050105 HUGE 105 Man and Communication
3 Credits
050100 HUGE 100 Usage of the Thai Language
3 Credits
1.3
Language and Communication
12 Credits
001103 ENGL 103 Foundation English I
3 Credits
001104 ENGL 104 Foundation English II
3 Credits
001203 ENGL 203 English for Academic Purposes
3 Credits
001206 ENGL 206 English for Humanities and Social Sciences 3 Credits
1.4
Science and Mathematics
9 Credits
Any Science Course
3 Credits
206171 MATH 171 General Mathematics I
3 Credits
206172 MATH 172 General Mathematics II
3 Credits

แผนการศึ
แผนการศึกกษา
ษา
Recommended Study Program Leading to the B.Econ.
Plan I
(Regular and Special Program)

First Semester
Course
Code
001103
ENGL 103
050100
HUGE 100
156101
GOV 101
206171
MATH171
701103
ACC 103
751101
ECON 101
Total

First Semester
Course
Code
001203
ENGL 203
157101
LAW 101
208271
STAT 271
751202
ECON 202
751209
ECON 209
Science
Total

First Year
Second Semester
Credits
Course Code
Credits
3
001104 ENGL 104
3
009103 LS
103
3
014270 THAI 270
3 or 050104 HUGE 104
3 or 050105 HUGE 105
3
206172 MATH 172
18
703103 MGMT 103
751102 ECON 102
Total
Second Year
Second Semester
Credits
Course Code
3 001206
ENGL 206
3 159101
SAGE 101
3 208272
STAT 272
3 751301
ECON 301
3 751...
ECON ...
3 Minor
18
Total

3
3

3
3
3
3
18

Credits
3
3
3
3
3
3
18

ตัตัววอย
อยาางรายงานต
งรายงานตนนทุทุนนตตออกระบวนวิ
กระบวนวิชชาา

ตัตัววอย
อยาางรายงานต
งรายงานตนนทุทุนนตตออหลั
หลักกสูสูตตรร
Recommended Study Program Leading to the B.A (English)
Linguistics Stream
First Year
First Semester
Course
Code
Lec
001111
ENGL
001221
ENGL
050100
HUGE
001103
ENGL
050103
HUGE
109100 FAGE
Total
รวมชั้นปที่ 1

First Semester
Course
Code
Lec
001201
ENGL
001230
ENGL
001231
ENGL
001250
ENGL
050107
HUGE
157101
LAW
Total
รวมชั้นปที่ 2

Lab
3
3
3
3
3
3
18

Credits
0
0
0
0
0
0
0

Lab
3
3
2
3
3
3
17

3
3
3
3
3
3
18

Credits
0
0
1
0
0
0
1

3
3
3
3
3
3
18

Second Semester
Course
Code
001112
ENGL
001222
ENGL
014270
THAI
050102
HUGE
050104
HUGE
050105
HUGE
Total
จํานวนหนวยกิต

ตนทุน/วิชา
3,699.63
3,684.49
2,803.93
3,095.91
1,775.47
8,717.23
23,776.66
41,285.94

Second Year
Second Semester
Course
Code
ตนทุน/วิชา
3,118.34
001202
ENGL
2,984.17
001232
ENGL
3,849.06
001314
ENGL
3,640.64
001317
ENGL
1,704.30
001352
ENGL
2,117.37
050106
HUGE
17,413.89
Total
37,828.11
จํานวนหนวยกิต

Lec

Lab
3
3
3
3
3
3
18

Lec

Credits
0
0
0
0
0
0
0

Lab
3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
18
36

Credits
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
18
36

ตนทุน/วิชา
3,905.20
3,924.60
3,351.43
2,718.41
1,851.39
1,758.25
17,509.28

ตนทุน/วิชา
3,202.74
3,189.53
4,244.75
4,513.67
3,605.82
1,657.72
20,414.22

Third Year
First Semester
Course
Code
001318
ENGL
001330
ENGL
001353
ENGL
001354
ENGL
703103
MEMT
205100
GEOL
Total

Lec

Lab
3
3
3
3
3
3
18

Credits
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
18

รวมชั้นปที่ 3

First Semester
Course
Code
Lec
001439
ENGL
001440
ENGL
001441
ENGL
703321
MGMT
703331
MGMT
011277
PHIL
Total
รวมชั้นปที่ 4

ตนทุน/วิชา
4,459.10
3,572.44
3,775.45
3,715.05
2,921.16
7,089.86
25,533.06
49,667.55

Lab
3
3
3
3
3
3
18

English Linguistics Stream
รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร

Credits
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
18

Second Semester
Course
Code
001355
ENGL
001432
ENGL
001420
ENGL
206100
MATH
208100
STAT
703202
MGMT
013103
PHYS
Total
จํานวนหนวยกิต

Fourth Year
Second Semester
Course
Code
ตนทุน/วิชา
3,572.44
001489
ENGL
4,513.67
001443
ENGL
3,796.54
703322
ENGL
5,541.57
001419
MGMT
3,478.09
001358
MGMT
2,634.29
001444
PHIL
23,536.60
Total
55,649.78 บาท
จํานวนหนวยกิต
147 Credits
184,431.37 บาท

Lec

Lab
3
3
3
3
3
3
3
21

Lec

Credits
0
0
0
0
0
0
0
0

Lab
3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
3
21
39

Credits
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
18
36

ตนทุน/วิชา
3,556.27
3,218.21
3,985.26
3,466.66
5,154.97
2,984.70
1,768.43
24,134.50

ตนทุน/วิชา
8,000.93
6,186.96
5,252.54
3,944.40
3,301.97
5,426.37
32,113.18

ประโยชน
ประโยชน
1. ขอมูลตนทุนของผลผลิตสามารถนําไปเปนเครือ่ งมือ
สําหรับผูบริหารในการวางแผนการบริหารจัดการให
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงาน
2. ขอมูลตนทุนของผลผลิตสามารถนําไปใชในจัดสรร
งบประมาณตามระบบบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ
3. ขอมูลตนทุนของผลผลิตสามารถใชในการควบคุม
คุณภาพงานใหเกิดความเหมาะสมในการใชทรัพยากร
ในการผลิตอยางคุมคา

