
บทท่ี 3 
วิธีการศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน 

 
จ ากก า ร ศึ กษ า เ อกส า รและ สัมภ าษณ เ จ า หน า ท่ี ก อ ง แผนง านและกอ งค ลั ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําใหสามารถวิเคราะหระบบงานในปจจุบันของงานการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม กองแผนงานวามีรูปแบบการดําเนินงานอยางไรบางเพื่อ
นําเอาขอมูลท่ีไดมาทําการประเมิน วิเคราะห เปนขอมูลตาง ๆ เพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดังนี้ 

 
3.1  การวิเคราะหระบบงานเบ้ืองตน 

3.1.1  วิเคราะหระบบงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเร่ิมดําเนินการคํานวณตนทุนผลผลิตมาต้ังแต ป 2547  และ ใน

ป 2548 ไดมีการพัฒนารูปแบบการคํานวณตนทุนผลผลิตเพื่อใหเกิดความถูกตองมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง
มหาวิทยาลัย ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในตัวช้ีวัดท่ี 
12 เร่ืองระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอผลผลิต ในมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงนอกจากการกําหนดใหสวนราชการตองคํานวณตนทุนแลว ยังตองนําเอาผลการคํานวณ
ตนทุนมาเปรียบเทียบ วิเคราะห และจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  จึงไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ ป 2548 ตามเหตุผลดังกลาวขางตน 
และเพื่อประโยชนในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป 

แตเนื่องจากวาในปแรกๆนัน้ กระบวนการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตไดจดัทํา
ข้ึนในโปรแกรมประยุกต ไมโครซอฟท ออฟฟศ (Microsoft Office) ท่ีช่ือวา ไมโครซอฟท เอ็คเซล 
(Microsoft Excel) โดยใชการทํางานแบบเรียนรูและจดัทําควบคูกัน (Learning by Doing) มีการ
ออกแบบ การคิดคํานวณ ภายในเซล ซ่ึงเกิดปญหามากมายในกระบวนการคิดคํานวณ การออก
รายงานการตรวจสอบการแกไข
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แนวทางการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- ตองการทราบ ตนทุนผลผลิตของแผนงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
- ตองการทราบตนทุนการเรียนการสอนในแตละรายวิชา และตนทุนการผลิตบัณฑิตใน

แตละหลักสูตร 
ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในตัวช้ีวัดท่ี 12 

เร่ืองระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอผลผลิต ในมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 
 

หลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนตอผลผลิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1) กําหนดผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักซ่ึงมี 5 ผลผลิตหลัก แตการคํานวณ

ในคร้ังนี้ คํานวณเฉพาะ ผลผลิตดาน บัณฑิต เทานั้น 
2) กําหนดแผนงานของมหาวิทยาลัยท่ีนําไปสูผลผลิตท่ีตองการคิดตนทุน 
3) คิดคาใชจายทุกหมวดรายจาย และทุกแหลงงบประมาณ ท่ีเกิดข้ึนตามแผนงานท่ี

กําหนด 
4) วิเคราะหตนทุนคาใชจายทางตรงของหนวยงานตามแผนงาน และกระจายตนทุนเขาสู

ผลผลิตตาม Cost Driver ท่ีกําหนด 
5) วิเคราะหตนทุนคาใชจายทางออมของหนวยงานท่ีเกิดจากหนวยงานสนับสนุน  
6) รวมตนทุนคาใชจายทางตรงและทางออม เพื่อคํานวณหาตนทุนผลผลิต 

 
ลักษณะของบัญชีตนทุนของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1) มีพื้นฐานอยูบนการบัญชีการเงิน(Financial Accounting) มากกวาการบัญชีเพื่อการ

จัดการ(Managerial Accounting)  
2) การประมวลผลและออกรายงานบัญชีตนทุนใชการถายโอนขอมูลระบบ FIS โดยไม

ตองบันทึกรายการทางบัญชีใหม 
3) ผลลัพธท่ีไดเปนตนทุนประมาณการ(Estimated Cost) ซ่ึงเปนวิธีท่ีนิยมใชกัน

แพรหลายในกิจการบริการ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อใชในการวางแผนการจัดการทรัพยากร 
4) การกําหนดความสัมพันธของขอมูลท่ีมิใชตัวเงิน จะใชขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยตรงใน

กิจกรรมท่ีเกิดผลผลิตเทานั้น 
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ในป ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยไดคํานวณตนทุนผลผลิตของการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรท่ีเปด
สอนในปการศึกษา ๒๕๔๖ โดยใชขอมูลทางการเงินจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
กองทุนโดยเกณฑพึงรับพึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ ท่ีทางมหาวิทยาลัยไดพัฒนาข้ึน ขอมูลดังกลาวเปน
ขอมูลทางตรงจากระบบสารสนเทศทางการเงิน มิใชการเก็บขอมูลยอนหลังทําใหทราบงบรายจาย
จริง ไดอยางถูกตองตรวจสอบได ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึง
รับพึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ มีโครงสรางผังบัญชีท่ีสามารถออกรายการทางการเงิน คือ กองทุน 
หนวยงาน แผนงาน หลักสูตร และรายวิชา 

มหาวิทยาลัยมุงเนนการคิดตนทุนตอผลผลิตท่ีเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตซ่ึงปนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและคณะตางๆ โดยผลลัพธในการ
คํานวณตนทุนจะทําใหทราบถึงตนทุนผลผลิตตอรายวิชา และตอหลักสูตรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 
 

ผลผลิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหมจําแนกผลผลิตเปน 5 ผลผลิต 
1) บัณฑิต 
2) งานวจิัย 
3) งานบริการวิชาการแกสังคม 
4) งานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
5) งานบริการสุขภาพ 

 
แผนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1) แผนงานการเรียนการสอน 
2) แผนงานวิจยั 
3) แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
4) แผนงานศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และส่ิงแวดลอม 
5) แผนงานบริการสุขภาพ 
6) แผนงานบริหารมหาวทิยาลัย 
7) แผนงานสนับสนุนวิชาการ 
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กําหนดตนทุนรวมจากตนทุนทางตรงและทางออม  
ตนทุนทุกอยางท่ีเกิดข้ึนตามแผนงานหลักและแผนงานสนับสนุน ครอบคลุมท้ัง

งบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ จําแนกเปน 3 ประเภท 
1) ตนทุนคาแรง (Labour Cost) ประกอบดวย เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางช่ัวคราว

คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย คาใชจายท่ี เกี่ยวของกับบุคลากร 
2) ตนทุนคาวัสดุ (Material Cost) ประกอบดวย คาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคา

สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ  
3) ตนทุนคาลงทุน (Capital Cost) ประกอบดวย คาเส่ือมราคาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนภาพกระบวนการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

ตนทุนทางตรง 
การเรียนการสอน 

ของคณะ 

รายจายจากระบบบัญชี 
เกณฑพึงรับ – พึงจาย  

ลักษณะ 3 มิต ิ

ตนทุนรวม 
การผลติ
บัณฑิต 

ตนทุนรายวิชา ตนทุนหลักสูตร 

ตนทุนทางออม 
การสนับสนุน 

การเรียนการสอน 
และการบริหาร

ตนทุนทางออม 
จากหนวยงาน 
สนับสนุนกลาง 
ของมหาวิทยาลัย 

วิชา........ 

วิชา........ 

วิชา........ 

วิชา........ 

วิชา........ 

วิชา........ 

ปริญญาเอก  
สาขา............ 

ปริญญาโท  
สาขา............ 

ปริญญาตรี  
สาขา............ 

ระดับปริญญาเอก 

ระดับปริญญาโท 

ระดับปริญญาตรี 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 
ขั้นที่ 6 
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วิธีการคํานวณตนทุนผลผลิตบัณฑิต 
ตนทุนรวม (Full Cost) ประกอบดวย 
ตนทุนทางตรง ไดแก ตนทุนจากแผนงานการเรียนการสอนของภาควิชาและสํานักงาน

เลขาคณะ 
ตนทุนทางออม  ไดแก ตนทุนจากแผนงานสนับสนุนวิชาการ และแผนงานบริหาร

มหาวิทยาลัย จากสํานักงานเลขานุการคณะ และหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ไดแก สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล สํานักหอสมุด สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักงานอธิการบดี 

ตนทุนทางออมในคณะ คือ ตนทุนท่ีไดจากแผนงานสนับสนุนวิชาการ รวมกับตนทุนท่ี
ถูกปนสวนมากจากแผนงานบริหารมหาวิทยาลัยของคณะ 

ตนทุนทางออมนอกคณะ คือ ตนทุนท่ีไดจากแผนงานการเรียนการสอน รวมกับแผนงาน
สนับสนุนวิชาการ และตนทุนท่ีถูกปนสวนมากจากแผนงานบริหารมหาวิทยาลัย ของหนวยงาน
สนับสนุนกลางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักหอสมุด 
สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักงานอธิการบดี 

 
 การคํานวณมีท้ังหมด 6 ข้ันตอน คือ 
1) การคํานวณตนทุนทางตรง 
2) การคํานวณตนทุนทางออมในคณะ 
3) การคํานวณตนทุนทางออมนอกคณะ 
4) การปนสวนตนทุนสูภาควิชา 
5) การคํานวณตนทุนรายวิชา 
6) การคํานวณตนทุนตอหลักสูตร 

 
 

ข้ันตอนท่ี 1  การคํานวณตนทุนทางตรง 
ตนทุนทางตรงของผลผิตบัณฑิต = คาใชจายท้ังหมดของแผนการเรียนการสอน 

                                                                               (คาแรง + คาวัสดุ + คาลงทุน) 

 
ข้ันตอนท่ี 2  การคํานวณตนทุนทางออมในคณะ 
ตนทุนทางออมในคณะ  =  คาใชจายท้ังหมดของแผนงานสนับสนุนวชิาการ + 

                                                              คาใชจายท่ีถูกปนสวนมาจากแผนงานบริหาร 
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ข้ันตอนท่ี 3  การคํานวณตนทุนทางออมนอกคณะ 
ตนทุนทางออมนอกคณะ =  คาใชจายท้ังหมดของแผนการเรียนการสอน  + 

                                                              คาใชจายท้ังหมดของแผนงานสนับสนุนวิชาการ  + 
                                                              คาใชจายท่ีถูกปนสวนมาจากแผนงานบริหาร  

  
วิธีปนสวนจากแผนงานมหาวิทยาลัยสูแผนงานตางๆ 
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัยถือเปนตนทุนทางออม ดังนั้นตนทุนของแผนงานบริหาร

มหาวิทยาลัยจะถูกกระจายเขาสู แผนงานหลัก 5 แผนงาน 
- แผนงานการเรียนการสอน 
- แผนงานวิจัย 
- แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
- แผนงานการศาสนา 
- แผนงานบริการสุขภาพ 
ซ่ึงการกระจายแผนงานบริหารมหาวิทยาลัย สูแผนงานหลักตางๆ ใชสัดสวนงบประมาณ

เปนตัวกระจาย (allocate) เขาสู 5 แผนงานหลัก ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1 แผนงานจัดการเรียนการสอน  =  (แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย x  

                                                                                       แผนงานจัดการเรียนการสอน) 
                                                                                                ผลรวมตนทุน 5 แผนงานหลัก  
 

แผนงานท่ี 2 แผนงานวิจยั  =  แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย x แผนงานวิจยั 
                                         ผลรวมตนทุน 5 แผนงานหลัก  
 

แผนงานท่ี 3 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม  =  (แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย x  
                                                                                            แผนงานบริการวิชาการแกสังคม) 

                                                                                           ผลรวมตนทุน 5 แผนงานหลัก 
 

แผนงานท่ี 4 แผนงานการศาสนา  =  (แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย x  
                                                                            แผนงานการศาสนา) 

                                            ผลรวมตนทุน 5 แผนงานหลัก 
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แผนงานท่ี 5 แผนงานบริการสุขภาพ  =  (แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย x 
                                                                                   แผนงานบริการสุขภาพ) 

                                                ผลรวมตนทุน 5 แผนงานหลัก 
 

ข้ันตอนท่ี 4  การปนสวนตนทุนสูภาควิชา 
เม่ือไดตนทุนรวม (Full Cost) ของคณะแลว จะตองทําการปนสวนตันทุนสูภาควิชา มี

วิธีการปนสวนตนทุน สูภาควิชาดังนี้ 
วิธีการกระจายคาใชจายทางตรงเขาสูภาควิชา 

ตนทุนคาแรงของภาควิชา  

ตนทุนคาแรงของภาควิชา  =   (ตนทุนคาแรง แผนงานการเรียนการสอน x 
                                                            คาแรง wt ของภาควิชา) 

                คาแรงรวมของคณะ 

 

ตนทุนคาวัสดขุองภาควิชา 

ตนทุนคาวัสดขุองภาควิชา  =  (ตนทุนคาวสัดุ แผนงานการเรียนการสอน x  
                                                             คาวสัดุ wt ของภาควิชา) 

                                                   คาวัสดุรวมของคณะ 
 

ตนทุนคาลงทุนของภาควิชา 

ตนทุนคาลงทุนของภาควิชา  =  (ตนทุนคาลงทุน แผนงานการเรียนการสอน x  
                                                              จํานวนนกัศึกษาของภาควิชา) 
                                                            จํานวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ 

 

ข้ันตอนท่ี 5  การคํานวณตนทุนรายวิชา 
ในการคํานวณตนทุนรายวิชา มีหลักการกระจายตนทุนรวม (Full Cost) สูกระบวน

วิชา ดังนี้ 
คาแรง (Labour cost) ใชจํานวนหนวยกิต จํานวนนักศึกษา จํานวน section คา

น้ํ าหนักของกระบวนวิชาบรรยาย  และปฏิบัติการคาน้ํ าหนักระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนตัวกระจายทุน 
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คาวัสดุ (Material cost) ใชจํานวนนักศึกษา คาน้ําหนักของกระบวนวิชาบรรยาย
และปฏิบัติการ คาน้ําหนักระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเปนตัวกระจายทุน 

คาลงทุน (Capital cost) ใชจํานวนนักศึกษาเปนตัวกระจายทุน 
 และใชเกณฑการปนสวนตนทุน (Criteria for Cost Allocation) ดังนี้ 

1) จํานวนหนวยกิตของวิชา 
2) จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 3) จํานวน Section ของวิชา 
4) จํานวนสัดสวนคาน้ําหนักภาระงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5) จํานวนสัดสวนของงบประมาณท่ีจัดสรรจากแผนงานบริหารมหาวิทยาลัยสู

แผนงานหลัก 
  การคํานวณตนทุนรายวิชา มีข้ันตอน 3 ข้ันตอนคือ 
   1) ทําการประมวลผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
   2) ทําการถวงน้ําหนักกระบวนวิชา 
   3) การคํานวณตนทุนรวมของกระบวนวิชา 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ข้ันท่ี 1 ทําการประมวลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จากฐานการลงทะเบียน
เรียนท่ีไดจากสํานักทะเบียนและประมวลผล  เพื่อจะไดทราบวามีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียน
อะไรบาง แตละวิชามีจํานวนนักศึกษามากนอยเทาไหร และมีการเรียนการสอนกี่ section   
  ข้ันท่ี 2 ทําการถวงน้ําหนักกระบวนวิชา 

ในการคํานวณหาคาน้ําหนักเพื่อใชเปนเกณฑในการกระจายทุนทางตรงในแตละ
ภาควิชาจะใชเกณฑภาระงานสอนของอาจารยท่ี ก.ม. กําหนดไว มาใชเปนเกณฑในการคํานวณ ซ่ึง
สามารถเปนตัวสะทอนคาใชจายของคาแรงท่ีเกิดข้ึนของอาจารย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1) คาแรง 
   ระดับปริญญาตรี 
    1 หนวยกิตบรรยาย   =  3    หนวยภาระงาน 
    1 หนวยกิตปฏิบัติการ  =  4.5 หนวยภาระงาน 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
    1 หนวยกิตบรรยาย   =  5    หนวยภาระงาน 
    1 หนวยกิตปฏิบัติการ  =  7.5 หนวยภาระงาน 
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    กระบวนวิชาคนควาอิสระ (I.S.) =  3    หนวยภาระงาน 
    กระบวนวิชาวทิยานิพนธ (Thesis) 
   ระดับปริญญาโท    =  6     หนวยภาระงาน  
   ระดับปริญญาเอก   =  10   หนวยภาระงาน  
    กระบวนวิชา Project/Practice =  3     หนวยภาระงาน  

  2) คาวัสด ุ
   ในการคํานวณหาคาน้ําหนักของคาวัสดุจะใชเกณฑภาระงานสอนของ
อาจารยรวมกับจํานวนนักศึกษาในแตละกระบวนวิชาเขาดวยกัน โดยมีการคูณจํานวนภาระงาน
สอนของอาจารยท่ีปรับใหเปนหนวยเดียวกันแลวเขากับจํานวนนักศึกษาในแตละกระบวนวิชานั้น 
ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ระดับปริญญาตรี 
    กระบวนวิชาบรรยาย   คาน้ําหนัก =  1 
    กระบวนวิชาปฏิบัติการ คาน้ําหนัก =  1.50 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
     กระบวนวิชาบรรยาย   คาน้ําหนัก =  1.67 
    กระบวนวิชาปฏิบัติการ คาน้ําหนัก = 2.5 
หมายเหตุ :  ท่ีมาของการใชคาน้ําหนักท่ีปรับแลวคูณกับจํานวนนักศึกษาในแตละกระบวนวิชานั้น 
ๆ มาใชเปนเกณฑในการกระจายทุนคาวัสดุ เนื่องมาจากภาระงานสอนของอาจารยท่ีเพิ่มมากข้ึน
ยอมมีการใชวัสดุมากข้ึนตามภาระงาน แตท้ังนี้ ตองเกี่ยวของกับจํานวนนักศึกษาท่ีเขามาเรียนในแต
ละกระบวนวิชานั้นๆ ดวย ยิ่งนักศึกษามากยิ่งตองใชวัสดุมากตามไปดวย 

 
ข้ันท่ี 3  การคํานวณตนทุนรวมของกระบวนวิชา 

 

ตนทุนรวมของกระบวนวิชา   =   ตนทุนทางตรง + ตนทุนทางออมในคณะ +   
                                                     ตนทุนทางออมนอกคณะ 

 

  วิธีการคํานวณตนทุนทางตรงของกระบวนวิชา 
 

ตนทุนคาแรงทางตรง  =  สัดสวนคาแรงของกระบวนวิชาหนึ่งๆ ตอ 
                                        คาแรงของภาควชิาท้ังหมดของกระบวนวิชาหน่ึงๆ x 
                                        งบประมาณคาแรงทางตรงท้ังหมดของภาควิชา  
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ตนทุนคาวัสดทุางตรง  =  สัดสวนคาวัสดขุองกระบวนวชิาหน่ึงๆ ตอคาวัสด ุ
                                         ของภาควิชาท้ังหมดของกระบวนวิชาหนึ่งๆ x 
                                                     งบประมาณคาวสัดุทางตรงท้ังหมดของภาควิชา 

 

ตนทุนคาลงทุนทางตรง  =  สัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียน 
                                                  ในกระบวนวิชาหน่ึงๆของกระบวนวิชาหน่ึงๆ 
                                                  ตอจํานวนนักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 
                                           ของภาควิชา x 
                      งบประมาณคาลงทุนทางตรงท้ังหมดของภาควิชา 

 

วิธีคํานวณตนทุนทางออมของกระบวนวิชา 

ตนทุนทางออมของกระบวนวิชา ประกอบดวยตนทุนทางออมในคณะ และตนทุน
ทางออมนอกคณะ   ในการคํานวณหาตนทุนคาแรง คาวัสดุ และคาลงทุนของตนทุนทางออมใน
คณะ และนอกนอก มีวิธีการดังนี้ 
 

ตนทุนคาแรงทางออม  =  สัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียน 
                                              ในกระบวนวิชาหน่ึงๆของกระบวนวิชาหน่ึงๆ 
                                        ตอจํานวนนักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 
                                        ของภาควิชา x 
               งบประมาณคาแรงทางออมท้ังหมดของภาควิชา 

 

ตนทุนคาวัสดทุางออม =  สัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนใน 
                                         กระบวนวิชาหน่ึงๆของกระบวนวิชาหนึ่งๆตอ 
                                         จํานวนนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 
                                         ของภาควิชา x 
                งบประมาณคาวัสดทุางออมท้ังหมดของภาควิชา 
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ตนทุนคาลงทุนทางออม =  สัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนใน 
                                            กระบวนวิชาหน่ึงๆของกระบวนวิชาหน่ึงๆ ตอ 
                                            จํานวนนักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนท้ังหมดของ 
                                            ภาควิชา x 
                   งบประมาณคาลงทุนทางออมท้ังหมดของภาควิชา 

 

ข้ันตอนท่ี 6  การคํานวณตนทุนตอหลักสูตร 
ตนทุนตอหลักสูตร หมายถึง คาใชจายตอหลักสูตรสําหรับนักศึกษา 1 คน 

มหาวิทยาลัยมีวิธีการคํานวณตนทุนตอหลักสูตรดังนี้ เม่ือไดตนทุนตอกระบวนวิชาหน่ึงๆ แลว เม่ือ
นําจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นมาหาร จะไดตนทุนตอคนตอวิชา 

 
3.1.2  ขอจํากัดและปญหาของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.ใชระยะเวลาในการจดัทํายาวนานประมาณ 6 เดือน 
2.ขอมูลแตละกระบวนวิชา มีจํานวนมาก ประมาณ 5,000 กระบวนวิชา 
3.ขอมูลกระบวนวิชา ไมครบถวนสมบูรณ 
4.ขอมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ มีความลาชา 
5.ฐานขอมูลกระบวนวิชา และนักศึกษาลงทะเบียนจากสํานักทะเบียน อยูในรูปแบบเกา

(fox database) 
6.ใชโปรแกรมประยุกต ไมโครซอฟทเอ็กเซลในการจัดทํา เกิดปญหามากมาย เชน 

- ไฟลเปดเพื่อทําการแกไขไดคร้ังละ 1 คน 
- สูตรในการคํานวณเปล่ียนแปลงบอย 
- การคํานวณตัวเลขมากๆ มีความคลาดเคล่ือน 
- ใชเวลานานในการประมวลผล ในแตละครั้ง 

 
3.2 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จากปญหาและขอจํากัดในระบบงานการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พบวามีความตองการระบบงานใหมท่ีมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
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1) ระบบฐานขอมูลกระบวนวิชา ฐานขอมูลนกัศึกษาลงทะเบียน และฐานขอมูลดานการเงิน ซ่ึง
สามารถบันทึก ลบ แกไข และปรับปรุงขอมูลกระบวนวชิา นักศึกษาลงทะเบียนและการเงิน 
โดยเจาหนาท่ี ดานการเงินและเจาหนาท่ีดานงานแผน 

2) จัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก 
- รายงานผูใชงานท่ัวไป 
- รายงานดานการเงิน 
- รายงานดานงานแผน 
   ประกอบดวยดาน หลักสูตร และการลงทะเบียน 
- รายงานผูบริหาร 

3) สืบคนขอมูลรายละเอียดตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อให
ผูบริหาร และผูใชระบบไดสารสนเทศท่ีตองการ ผูศึกษาจึงมองเห็นวา เว็บแอพพลิเคชันมี
ความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการฐานขอมูล 
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย เ ชียงใหม  กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใหบุคคลทั่วไปไดใชงานรวมถึงเจาหนาท่ี
ไดรับความสะดวก การปรับเปล่ียนขอมูลเพื่อใหถูกตองมากท่ีสุด อีกท้ังผูบริหารได
รับทราบขอมูลตางๆ ในภาพรวม  เพื่อใชในการวิเคราะห วางแผน ตัดสินใจ ในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัย
ช้ันนํา ท้ังในและตางประเทศ 


