
การจัดท าวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันอังคารที่ 5 เมษายน  ๒๕๕9 
……………………………………………………………………. 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนรัตน์  แต้วัฒนา 
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 

รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ   วิทยาเขต
ก าแพงแสน แลกเปลี่ยนการจัดท าวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2558 ทุกหน่วยงานสามารถเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน KUKPS Dashboard จากระบบติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัด 
http://www.kps.ku.ac.th/kpi/ คลิก Download ไฟล์ Excel ของการคิดค่าใช้จ่ายต่อนิสิตในการผลิต
บัณฑิตโดยใช้วิธีการปันส่วนระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีสูตรการค านวณ
สามารถปรับแก้ไขได้เพราะไม่มีการล็อคสูตร 

ตัวอย่าง ดังนี้ 

 
วิธีการคิดตัวอย่าง เช่น เงิน 100 บาท ที่เก็บนิสิตมาทั้งหมด 85 บาท กับไปที่คณะ 15 บาทอยู่ที่วิทยาเขต 
เริ่มต้นที่ Unit cost สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ต้นทุนทางตรง และทางอ้อม   

จดัท าโดย ©2016

หลกัสตูร การจดัการเรียนรู้(คณติ)

การสอน สนับสนุน

ปีที ่1 25 23,000.00       1,055.38          24,055.38          6,560.86             30,616.24          

ปีที ่2 25 23,000.00       1,055.38          24,055.38          6,560.86             30,616.24          

ปีที ่3 25 23,000.00       1,055.38          24,055.38          6,560.86             30,616.24          

ปีที ่4 25 23,000.00       1,055.38          24,055.38          6,560.86             30,616.24          

ปีที ่5 25 23,000.00       1,055.38          24,055.38          6,560.86             30,616.24          

รวม 125 115,000.00     5,276.92         120,276.92        32,804.28           153,081.20        

มต้ีนทุนในการผลิตบัณฑิตต่อปีดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา

Unitcost การคิดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบณัฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน

ช้ันปทีี่ จ านวนนิสติ
ค่าใช้จา่ยทางตรงต่อนิสติต่อปี ค่าใช้จา่ยทางอ้อมต่อ

นิสติต่อปี

รวมค่าใช้จา่ยต่อ

นิสติต่อปี

รวมค่าใช้จา่ย

ทางตรงต่อนิสติต่อปี



 
Direct teaching ค่าใช้จ่ายทางตรงต่อหัวนิสิต (กรณีที่เป็นค่าสอน) ตัวอย่าง 1 หลักสูตร ระดับปริญญา

ตรี ปีที่ 1 – 5 ภาคการศึกษาที่ 1-2-3 แต่ส่วนใหญ่ภาคการศึกษาที่ 3 จะไม่น ามาคิด ย้อนหลังไป 10 ปี ใส่
จ านวนนิสิตต่อเทอม เพราะแต่ละเทอมนิสิตไม่เท่ากัน สัปดาห์ที่สอนกี่สัปดาห์ เช่น 1 หลักสูตร มีกี่รายวิชา มีกี่
หน่วยกิต ทฤษฏี และปฏิบัติ สอนกี่ชั่วโมง มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนทฤษฏี และปฏิบัติกี่คน ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
หลักสูตรเท่าไร การคิดค านวณค่าสอน มาจากสัปดาห์ที่เปิดสอน จ านวนอาจารย์ผู้สอนทฤษฏี จ านวนชั่วโมงที่
สอน รวมทั้งหมดได้ค่าใช้จ่ายทางตรง หารจ านวนนิสิตจริง ได้ค่าใช้จ่ายทางตรงของเทอมนี้เท่าไร วิธีการคิด
เหมือนกันทุกระดับปีที่ 1 – 5 ภาคการศึกษาที่ 1-2 

ประเมินค่าสอนเฉลี่ยชั่วโมงละ 600 บาท หลักเกณฑ์ของ สกอ. น้ าหนักภาระงานอาจารย์ การสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือช่วยเหลืองานวิจัยตามมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
40:30:30 เงินค่าเฉลี่ยคุณวุฒิ ผศ.รศ. เป็นเงินเดือนที่เกิดขึ้นหาเป็นสัดส่วนน้ าหนัก 40 ที่ สกอ.ก าหนด 
พบว่าอยู่ที่ 500 กว่าบาท ตรงกับค่าชั่วโมงสอน 600 บาท 

 

Divide by direct operating ค่าใช้จ่ายทางตรงในการด าเนินงานของภาควิชา 
 

 

 

ชื่อหลักสูตร สาขา

ระดับ ปริญญาตรี ปีท่ี่ 1 1 ปีการศึกษา 2556

ประเมนิค่าสอนเฉล่ียชั่วโมงละ 600 บาท 15 สัปดาห์ จ านวนนิสิต 25 คน

ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฎิบัติ วัสดุฝึก ค่าใช้จ่ายอืน่

01355xxx ภาษาองักฤษ 3 3 1 2,000.00  27,000.00    2,000.00   

1371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมดุ 1 1 1 2,000.00  9,000.00     2,000.00   

1403113 เคมท่ัีวไป I  3 3 1 27,000.00    -         

1420111 ฟสิิกส์ท่ัวไป I 3 3 1 27,000.00    -         

1420113 ปฏิบัติการฟสิิกส์ I  1 3 2 5,000.00   54,000.00    5,000.00   

1424111 หลักชีววิทยา 3 3 1 27,000.00    -         

1424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติ 1 3 2 5,000.00   54,000.00    5,000.00   

1999021 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  3 3 1 1,000.00  27,000.00    1,000.00   

2198111 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา 2 2 1 2,500.00  18,000.00    2,500.00   

รวม 20 18 6 7 4 10,000.00 7,500.00  270,000.00  17,500.00 

รวมค่าใช้จ่ายทางตรงในการสอน 287,500.00 บาท 11,500.00 บาท

ค่าใช้จ่าย(เหมาจ่าย)

Direct teaching ค่าใช้จ่ายทางตรงต่อหัวนิสิต(กรณีที่เปน็ค่าสอน)

รวม

ค่าใช้จ่าย
รวมค่าสอน

จ านวนสัปดาห์ท่ีเปิดสอน

ภาคการศึกษาท่ี

ค่าใช้จ่ายทางตรงต่อหวันิสติ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ จ านวนผู้สอน

รวมค่าใช้จา่ยทัง้หมดของภาค 252,000.00           

รายการ ค่าใช้จา่ย

โครงการพฒันานิสิต 2,000.00              

ค่าใช้จา่ยรวม(บาท) 2,000.00              

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนานิสติของภาควิชา/สาขา

รายการ ค่าใช้จา่ย

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 200,000.00           

ค่าใช้จา่ยรวม(บาท) 200,000.00           

ค่าใช้จา่ยบคุลากรสนับสนุนของภาควิชา/สาขา



 

 

 

 
Divide by indirect operating กลุ่มค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ปันด้วยเกณฑ์จ านวนนิสิต เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนานิสิตของภาควิชา/สาขา เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวม ภาควิชาครุศึกษา มีการไหว้ครูทุก
หลักสูตรมีการเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีท่ีไม่สามารถลงหลักสูตรได้ ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุนของภาควิชา/สาขา 
คือเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ค่าบ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการ ทั้งปีการศึกษา 
(1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม)  

  

รายการ ค่าใช้จา่ย

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 50,000.00             

ค่าใช้จา่ยรวม(บาท) 50,000.00            

ค่าใช้จา่ยครุภัณฑ์และอาคารสถานที่

ครุศึกษา 2,132,278.21      บาท

การจัดการเรียนรู้(คณิต) 125         10,000.00         25,000.00          280.00                  1,055.38                   6,560.86                     

การจัดการเรียนรู้(วิทย์) 100         10,000.00         10,000.00          200.00                  975.38                     6,560.86                     

การจัดการเรียนรู้(องักฤษ) 100         10,000.00         10,000.00          200.00                  975.38                     6,560.86                     

รวมทัง้หมด 325         30,000.00        45,000.00          

ค่าใช้จ่ายทางตรงของ

หลกัสตูรต่อนิสติต่อปี

รวมค่าใช้จา่ยทางตรงของ

ภาคต่อหลกัสตูรต่อนิสติต่อปี

ตารางการปนัสว่นการคิดค่าใช้จ่ายทางตรงของภาคต่อหลกัสตูรต่อนิสติต่อปี

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากคณะทีภ่าคได้รับปนัสว่น

ค่าใช้จา่ยทางอ้อมจากคณะ

ต่อหลกัสตูรต่อนิสติต่อปี

ค่าใช้จ่ายพัฒนา

นิสติของหลกัสตูร
หลกัสตูร

จ านวนนิสติ

ทัง้หมด
ค่าบริหารหลกัสตูร

หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย

ห้องคอมพวิเตอร์               120,000.00 

ห้องสมดุคณะ                 45,000.00 

ฝ่ายทะเบียนคณะ               450,000.00 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา               300,000.00 

งานประกนัคุณภาพ               250,000.00 

งานกจิการนิสิต               200,000.00 

งานประชาสัมพนัธ์               500,000.00 

ค่าใช้จา่ยรวม(A)            1,865,000.00 

กลุ่มค่าใช้จ่ายทางออ้มทีป่ันด้วยเกณฑ์จ านวนนิสิต

หน่วยงาน/ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย

ส่วนอาคารและสถานที่     4,000,000.00 

ค่าเส่ือมราคาส่ิงกอ่สร้าง     1,000,000.00 

ค่าใช้จา่ยรวม (B)    5,000,000.00 

หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย

งานเจ้าหน้าที่       280,000.00 

ค่าใช้จา่ยรวม(C)       280,000.00 

กลุ่มค่าใช้จ่ายทางออ้มทีป่ันด้วยเกณฑ์พืน้ที่

กลุ่มค่าใช้จ่ายทางออ้มทีป่ันด้วยเกณฑ์



 

 
 

 
 
 

  

นิสิต(E) พืน้ที่(F) บุคลากร(G)

40% 30% 30%

งานคลังและพสัดุ     1,200,000.00      480,000.00       360,000.00       360,000.00 

งานแผนงาน       300,000.00      120,000.00         90,000.00         90,000.00 

งานบริการกลาง       650,000.00      260,000.00       195,000.00       195,000.00 

                -                    -                    -   

ค่าใช้จา่ยรวม    2,150,000.00     860,000.00       645,000.00       645,000.00 

นิสิต พืน้ที่ บุคลากร รวม

H = A + E I = B + F J = C + G K = H + I + J

รวมค่าใช้จ่าย     2,725,000.00   5,645,000.00       925,000.00     9,295,000.00 

กลุ่มค่าใช้จ่ายทางออ้มทีป่ันด้วยเกณฑ์ผสม

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการปันหน่วยงาน ค่าใช้จ่าย

 การปันส่วน

ครุศึกษา 300 450 18 628,846.15         1,239,146.34      264,285.71          2,132,278.21          

พลศึกษา 550 700 25 1,152,884.62       1,927,560.98      367,063.49          3,447,509.08          

พฒันศึกษา 450 900 20 943,269.23         2,478,292.68      293,650.79          3,715,212.71          

-                   -                  -                   -                      

-                   -                  -                   -                      

-                   -                  -                   -                      

-                   -                  -                   -                      

-                   -                  -                   -                      

-                   -                  -                   -                      

-                   -                  -                   -                      

รวม 1,300 2,050 63 2,725,000.00      5,645,000.00     925,000.00         9,295,000.00          

รวมค่าใช้จ่ายทางออ้มที่

ภาคได้รับต่อปี

จ านวนพืน้ที ่

หน่วย : ตรม.

จ านวนบุคลากร 

หน่วย : จ านวนคน

การปันส่วน

ค่าใช้จ่ายด้วยนิสิต

การปันส่วน

ค่าใช้จ่ายด้วยพืน้ที่

การปันส่วนค่าใช้จ่าย

ด้วยบุคลากร
ภาควิชา จ านวนนิสิต



การจัดท าวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ของคณะเกษตร ก าแพงแสน  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
เจ้าหน้าที่คณะเกษตร ก าแพงแสน จัดท าวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
ตัวอย่าง 

 
การคิดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตคณะเกษตร ก าแพงแสน ได้มีการจัดท าครบทุก

หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว แต่สาเหตุที่มีปัญหาคือ จัดท าเฉพาะปริญญาตรีเท่านั้น คณะฯ จึงจัดท าขึ้นใหม่โดยแยก
หลักสูตร ป.ตรี ป.โท และป.เอก เนื่องจากภาควิชามีหลายหลักสูตร  

 
 

 
การคิดต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรปริญญาโท 
 

จดัท าโดย ©2016

หลกัสตูร วท.บ.เกษตรศาสตร์

การสอน สนับสนุน

ปีที ่1 6,691.67        25,935.65        32,627.32          5,487.85             38,115.17          

ปีที ่2 8,601.85        25,935.65        34,537.50          5,487.85             40,025.35          

ปีที ่3 7,964.29        25,935.65        33,899.94          5,487.85             39,387.79          

ปีที ่4 2,164.76        25,935.65        28,100.41          5,487.85             33,588.26          

รวม 0 25,422.56      103,742.60      129,165.16        21,951.41           151,116.57        

มต้ีนทุนในการผลิตบัณฑิตต่อปีดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา

การคิดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบณัฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน

ช้ันปทีี่ จ านวนนิสติ
ค่าใช้จา่ยทางตรงต่อนิสติต่อปี ค่าใช้จา่ยทางอ้อมต่อ

นิสติต่อปี

รวมค่าใช้จา่ยต่อ

นิสติต่อปี

รวมค่าใช้จา่ย

ทางตรงต่อนิสติต่อปี

ระดับ ปริญญาโท ปีท่ี่ 1 1 ปีการศึกษา 2558

ประเมนิค่าสอนเฉล่ียชั่วโมงละ 600 บาท 15 สัปดาห์ จ านวนนิสิต 13 คน

ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฎิบัติ วัสดุฝึก ค่าใช้จ่ายอืน่

02042591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการพชืสวน 3 3 1 3,904.11        3,160.83        27,000.00      7,064.94        

02042592 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการพชืสวน 3 6 1 3,904.11        3,160.83        54,000.00      7,064.94        

02042594 สโมสรวารสาร 1 1 1 1,301.37        1,053.61        9,000.00        2,354.98        

02042599 วิทยานิพนธ์ 3 3 1 3,904.11        3,160.83        27,000.00      7,064.94        

-               -               

-               -               

-               -               

-               -               

-               -               

รวม 10 4 9 2 2 13,013.70      10,536.10      117,000.00    23,549.80      

รวมค่าใช้จ่ายทางตรงในการสอน 140,549.80     บาท 10,811.52      บาท

รวมค่าสอน
รวมค่าใช้จ่าย

รายวิชา

ค่าใช้จ่ายทางตรงต่อหวันิสติ

ค่าใช้จ่าย(เหมาจ่าย)

ภาคการศึกษาท่ี

จ านวนสัปดาห์ท่ีเปิดสอน

ค่าใช้จ่ายทางตรงต่อหวันิสิต(กรณทีีเ่ปน็ค่าสอน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ จ านวนผู้สอน



 
การคิดต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรปริญญาเอก 
 

 
ค่าบริหารหลักสูตร เช่น วทบ.เกษตรศาสตร์ มีตัวเงินที่ต้องจ่ายประธานหลักสูตร ค่า

กรรมการหลักสูตร ถ้าไม่มีค่าตรงนี้จะเป็น 0 จึงเพิ่มช่องไว้กรณีเป็นหลักสูตรพิเศษที่ต้องมีค่าใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายพัฒนานิสิตของหลักสูตร เช่น วทบ.เกษตรศาสตร์ มีการท ากิจกรรมพัฒนานิสิต 

การพานิสิตไปดูศึกษาดูงาน หรือ การพัฒนาอ่ืนๆ ที่พัฒนานิสิตจริงๆ ที่จัดสรรเงินให้เฉพาะหลักสูตรจ านวน 
200,000 บาท กรณีไม่มีก็เป็น 0 
 

ระดับ ปริญญาเอก ปีท่ี่ 1 1 ปีการศึกษา 2558

ประเมนิค่าสอนเฉล่ียชั่วโมงละ 600 บาท 15 สัปดาห์ จ านวนนิสิต 2 คน

ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฎิบัติ วัสดุฝึก ค่าใช้จ่ายอืน่

01007691 ระเบียบวิจัยขั้นสูงทางด้านพชืสวน 3 2 3 1 1 1,722.99        1,394.97        45,000.00      3,117.96        

-               -               

-               -               

-               -               

-               -               

-               -               

-               -               

-               -               

-               -               

รวม 3 2 3 1 1 1,722.99        1,394.97        45,000.00      3,117.96        

รวมค่าใช้จ่ายทางตรงในการสอน 48,117.96      บาท 24,058.98      บาท

รวมค่าสอน
รวมค่าใช้จ่าย

รายวิชา

ค่าใช้จ่ายทางตรงต่อหวันิสติ

ค่าใช้จ่าย(เหมาจ่าย)

ภาคการศึกษาท่ี

จ านวนสัปดาห์ท่ีเปิดสอน

ค่าใช้จ่ายทางตรงต่อหวันิสิต(กรณทีีเ่ปน็ค่าสอน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ จ านวนผู้สอน

พืชสวน 1,843,918.25              บาท

วท.บ.เกษตรศาสตร์ 223         5,000.00          22.42                    25,583.07                  5,487.85                     

วท.ม.วิทยาการพชืสวน 45           4,000.00          88.89                    25,649.54                  5,487.85                     

ปร.ด.พชืสวน 8            3,000.00          375.00                  25,935.65                  5,487.85                     

วท.ม.การปรับปรุงพนัธ์ุพชื 20           5,000.00          250.00                  25,810.65                  5,487.85                     

วท.ม.วิจัยและพฒันาการเกษตร นานาชาติ 25           4,000.00          160.00                  25,720.65                  5,487.85                     

ปร.ด.วิจัยและพฒันาการเกษตร 5            5,000.00          1,000.00                26,560.65                  5,487.85                     

ปร.ด.วิจัยและพฒันาการเกษตร นานาชาติ 10           5,000.00          500.00                  26,060.65                  5,487.85                     

รวมทัง้หมด 336         31,000.00        -                          

ค่าใช้จ่ายพัฒนานิสติของ

หลกัสตูร
หลกัสตูร

จ านวนนิสติ

ทัง้หมด
ค่าบริหารหลกัสตูร

ค่าใช้จ่ายทางตรงของ

หลกัสตูรต่อนิสติต่อปี

รวมค่าใช้จา่ยทางตรงของ

ภาคต่อหลกัสตูรต่อนิสติต่อปี

ตารางการปนัสว่นการคิดค่าใช้จ่ายทางตรงของภาคต่อหลกัสตูรต่อนิสติต่อปี

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากคณะทีภ่าคได้รับปนัสว่น

ค่าใช้จา่ยทางอ้อมจากคณะ

ต่อหลกัสตูรต่อนิสติต่อปี


