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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ 1) ค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบณัฑิตแพทย ์ 

จาํแนกตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได ้2) ตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิตแพทย ์จาํแนก
ตามตน้ทุนทางตรง และตน้ทุนทางออ้ม และ 3) ตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตแพทย ์ จากจาํนวน
นกัศึกษาหวัจริงตามเกณฑก์ลุ่มสถาบนัแพทยโ์ดยศึกษาจากตน้ทุนในการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2551 และสาํเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ  ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2551-2556 ของคณะแพทยศาสตร์ และศูนยก์ารแพทยส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
แพทยศาสตร์บณัฑิต ปีการศึกษา 2551-2556 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
วิเคราะห์ขอ้มูลจาํแนกตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ ตน้ทุนทางตรงและตน้ทุน
ทางออ้ม ตน้ทุนตามเกณฑก์ลุ่มสถาบนัแพทย ์โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนกลางของมหาวิทยาลยั 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าใชจ่้ายในการผลิตบณัฑิตแพทยมี์แนวโนม้สูงข้ึนทุกปีสอดคลอ้งกบั
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท่ีเพิ่มมากข้ึน ต้นทุนรวมตั้ งแต่ปีการศึกษา 2551-2556 เฉล่ียต่อปี 
136,563,052 บาท จาํแนกเป็นตน้ทุนทางตรง เฉล่ียต่อปี 105,986,701 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.61 และ
ตน้ทุนทางออ้ม เฉล่ียต่อปี 30,576,351 บาท  คิดเป็นร้อยละ 22.39  พบว่า ตน้ทุนรวมต่อหวัจริงในการ
ผลิตบณัฑิตแพทยเ์ท่ากบั 1,018,468.79 บาท ประกอบดว้ยตน้ทุนต่อหวัรวม ระยะพรีคลินิก (ชั้นปีท่ี 1-3) 
471,504.02 บาทและระยะคลินิก (ชั้นปีท่ี 4-6) 546,946.77 บาท  คิดเป็นตน้ทุนต่อหวั ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 
156,297.77 บาท ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 158,314.21 บาท ชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 156,910.04 บาท ชั้นปีท่ี 4 
จาํนวน 158,606.68 บาท ชั้นปีท่ี 5 จาํนวน 182,417.74 บาท และชั้นปีท่ี 6 จาํนวน 205,940.35 บาท 
คาํสําคญั : ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตแพทย ์ ตน้ทุนต่อหวั  ตน้ทุนทางตรง  ตน้ทุนทางออ้ม 
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ABSTRACT 
 

 This study was carried out to analyze 1) the total expenditure on producing medicine graduates, 
classified by government expenditure and university expenditure, 2) the total cost on producing medicine 
graduates, classified by direct cost and indirect cost, and 3) the cost per head in producing medicine 
graduates from the actually existing medicine students according to the criteria of the Consortium of Thai 
Medical Schools.  The study was investigated on the production cost of medicine graduates under Medicine 
curriculum, Srinakharinwirot University who attended in academic year 2551 and graduated in academic 
year 2556. 
 The study employed the secondary data comprising the government statement of expenditure 
and the university statement of expenditure of the fiscal years 2551-2556 allocated to the Faculty of 
Medicine and Somdech Phra Debaratana Medical Center, as well as the number of  undergraduate 
medicine students of academic years 2551-2556. The statistics used for the data analysis were Percentage, 
and Mean.  The data were analyzed through the use of government expenditure and university expenditure, 
direct and indirect costs, costs according to criteria of the Consortium of Thai Medical Schools, while the 
central university expenditure was not included. 
 The results of the study showed that the production cost of medicine graduates had tendency to 
increase which conformed with the more budget allocated.  The total cost of the academic years 2551-2556 
showed an average of 136,563,052 Baht per year, which an average direct cost was 105,986,701 Baht per 
year (77.61%), and an average indirect cost was 30,576,351 Baht per year (22.39%).  It was found that the 
total of cost per head of producing the medicine graduates was 1,018,468.79 Baht which the total cost per 
head of the pre clinic level (years 1-3) was 471,504.02 Baht, the clinic level (years 4-6) was 546,946.77 
Baht.  The total cost per head of year 1 was 156,297.77 Baht, year 2 was 158,314.21 Baht, year 3 was 
156,910.04 Baht, year 4 was 158,606.68 Baht, year 5 was 182,417.74 Baht, and year 6 was 205,940.35 Baht.     
Keywords: production cost of medicine graduates, cost per head, direct cost, indirect cost      
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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การศึกษาในปัจจุบันนับว่ามีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื�อนระบบเศรษฐกิจให้

เจริญกา้วหน้า ทั�งยงัช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้เจริญเติบโต ไปในทิศทางที�ดีขึ�น  

ปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การจดัระบบการศึกษาไทยให้เทียบเท่ากบัต่างประเทศเพื�อรองรับระบบเศรษฐกิจ

อาเซียนที�กาํลงัเขา้มามีบทบาทในขณะนี�   เพื�อพฒันาการศึกษาในดา้นต่าง ๆ โดยกาํหนดขอบเขตการ

ทาํงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัอยา่งเป็นระบบ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เป็นสถานศึกษาในระดบัอุดศึกษาที�มีการจดัการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื�อผลิตบณัฑิตออกสู่ตลาดและเป็นกาํลงัสําคญัในการขบัเคลื�อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้

เจริญกา้วหน้าทดัเทียมกบัประเทศอื�น ๆ คณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ� งที�อยู่ภายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทาํหนา้ที�ในการผลิตบณัฑิตแพทยอ์อกสู่ตลาดทางการแพทย ์

เพื�อรองรับจาํนวนผูป่้วยที�เพิ�มมากขึ� น  ซึ� งในแต่ละปีนั�นต้องใช้เงินทุนเป็นจาํนวนมากเพื�อสร้าง

บณัฑิตให้มีคุณภาพ และเพื�อให้มั�นใจได้ว่าบณัฑิตแพทยที์�จบไปนั�นมีศกัยภาพเพียงพอที�จะรักษา

ผูป่้วยที�เพิ�มขึ�นเรื� อย ๆ การจดัทาํแผนการวิเคราะห์ตน้ทุนในการผลิตบณัฑิตแพทย์นั�น จะช่วยให้

สถานศึกษาทราบตน้ทุนรวมและตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตในแต่ละปี ว่าเสียค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น             

ในแต่ละปีเป็นจาํนวนเท่าใดและบณัฑิตจาํนวนหนึ� งรุ่นนั�นมีตน้ทุนต่อหัวทั�งสิ�นเป็นจาํนวนเท่าใด 

ทั�งนี� ก็เพื�อนําข้อมูลที�ได้มาวางแผนในการจดัสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน หรือ เพื�อที�จะ

นาํมาใช้ในการวางแผนการดาํเนินงานภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ อยา่งคุม้ค่าและคุม้ทุน 

แต่เนื�องจากในปัจจุบันยงัไม่มีการจัดทําต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก 

สถานศึกษาบางแห่งยงัไม่มีการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนที�เกิดขึ�น ทาํให้หน่วยงานไม่ทราบขอ้มูล

ตน้ทุนรวมและตน้ทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิต วา่เสียค่าใชจ่้ายทั�งสิ�นในแต่ละปีเป็นจาํนวนเท่าใดและ

บณัฑิตจาํนวนหนึ� งรุ่นนั�น มีตน้ทุนต่อหวัทั�งสิ�นเป็นจาํนวนเท่าใด จะมีเพียงแต่การจดัทาํรายงานการ

ใช้เงินทั�งส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลยัที�ได้รับจดัสรร               

ในแต่ละปีเท่านั�น ทาํใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานของสถานศึกษา ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  

การวางแผนการใชเ้งินที�ไดรั้บจดัสรร ไม่ครอบคลุมหน่วยงานในแต่ละหน่วยงาน ทาํให้แกไ้ขปัญหา

ไดไ้ม่ตรงจุด ซึ� งบางภาควิชาได้รับเงินสนบัสนุนมาก บางภาควิชาไดรั้บเงินสนบัสนุนน้อย องค์กร                

มีการบริหารจดัการที�บกพร่องเนื�องจากบุคลากรภายในหน่วยงานไม่เพียงพอ และไม่มีการไดรั้บการ
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ปรับปรุงแต่อย่างใด ซึ� งเป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเช่น การทํางานเกิดความล่าช้า 

งบประมาณที�ได้รับสนบัสนุนไม่เพียงพอ และรวมไปถึง ตน้ทุนในการผลิตบณัฑิตแพทยอ์าจจะใช้

มากไปหรือน้อยไป กว่าที�ควรจะเป็น ซึ� งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของพนกังานและก่อให้เกิด

ความล่าชา้ในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ อยา่งยิ�ง  

ดงัที�กล่าวมาแล้วขา้งต้น จะเห็นได้เห็นถึงความสําคญัในการจดัทาํวิจยัในการวิเคราะห์

ต้นทุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื�องจาก                                 

คณะแพทยศาสตร์ ยงัไม่มีการจดัทาํการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตแพทย ์ หลกัสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต อย่างเป็นรูปธรรมผูศึ้กษาจึงได้ศึกษาโดยเริ� มวิเคราะห์จากนิสิตที� เข้ารับการศึกษาตั� งแต่                              

ปีการศึกษา 2551 - 2556 ศึกษาตน้ทุนที�เกิดจากการศึกษาของนกัศึกษา ตั�งแต่เริ�มเขา้ศึกษาจนถึงปีสุดทา้ย

ของการศึกษา เพื�อรวบรวมขอ้มูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นจากการผลิตบณัฑิตแพทย ์มาใช้เป็นขอ้มูล             

ในการทาํวจิยั  ทั�งนี� เพื�อประโยชน์ในการนาํขอ้มูลไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึ� งนาํไปสู่การ

ปรับปรุงแกไ้ข  และวางแผนการทาํงานของคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.2.1 เพื�อวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

ปีการศึกษา  2551 - 2556 

1.2.2 เพื�อวเิคราะห์ตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิต หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต โดยจาํแนก

ตามตน้ทุนทางตรง และตน้ทุนทางออ้ม 

1.2.3 เพื�อวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

ตามเกณฑก์ลุ่มสถาบนัแพทย ์

 

1.3  ขอบเขตของการวจิัย 

ในการศึกษาขอ้มูลที�ใช้ในการวิจยั ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตร

บณัฑิต  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มีขอบเขตในการวจิยั ดงันี�   

1.3.1  แหล่งขอ้มูลที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1.3.1.1 ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงจากการใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินและเงินงบประมาณ

รายได ้ประจาํปีงบประมาณ 2551 - 2556  ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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1.3.1.2 ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงจากการใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินและเงินงบประมาณ

รายไดเ้ฉพาะงบดาํเนินการ (ยกเวน้ค่ายาและเวชภณัฑ์) ของศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีประจาํปีงบประมาณ 2551-2556 

1.3.2 ขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษาหวัจริง คณะแพทยศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี  ที�เขา้ศึกษาตั�งแต่

ปีการศึกษา 2551 - 2556  

1.3.3 ขอ้มูลจาํนวนผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ของศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ที�ใชใ้นการคาํนวณเป็นจาํนวนผูป่้วยทั�งสิ�นในแต่ละปีงบประมาณ 

1.3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตบณัฑิตแพทยค์รั� งนี�  ไม่นาํตน้ทุนค่าเสียโอกาส 

เช่น ค่าเสียโอกาสจากดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร  มาประกอบในการคาํนวณตน้ทุน 

1.3.5 การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตแพทยห์ลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 

คาํนวณจากงบประมาณที�รัฐบาลสนบัสนุนค่าใชจ่้าย และงบประมาณเงินรายไดม้หาวทิยาลยัเท่านั�น 

1.3.6 การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตแพทยห์ลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต

ครั� งนี�ไม่รวมค่าใชจ่้ายในงบลงทุน (เฉพาะค่าที�ดิน) 

1.3.7 การคาํนวณค่าเสื�อมราคาครุภณัฑ์ อาคารและสิ�งก่อสร้าง กระทาํโดยวิธีเส้นตรง โดย

กาํหนดใหค้รุภณัฑมี์อายกุารใชง้าน  5 ปี  ส่วน อาคารและสิ�งก่อสร้างมีอายกุารใชง้าน  40  ปี 

 

1.4  คาํจํากดัความในการวจิัย 

ต้นทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อหัวที� เกิดขึ� นจริงในการจัด

การศึกษา ซึ� งคาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงทั�งหมดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณ

รายได ้คณะแพทยศาสตร์ และศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉพาะ

งบดาํเนินการ ไม่รวมค่ายาและเวชภณัฑ์ โดยวิเคราะห์จากนกัศึกษาหวัจริง ที�เขา้ศึกษาตั�งแต่ปีการศึกษา 

2551 - 2556 

เงินงบประมาณแผน่ดิน  หมายถึง  รายจ่ายที�ไดรั้บจดัสรรจากสํานกังานงบประมาณ ให้กบั

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพื�อนาํมาบริหารงานภายในมหาวิทยาลยั และกระจายสู่หน่วยงาน 

หรือ คณะต่าง ๆ ที�อยูภ่ายใตก้ารดูแลของ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

เงินงบประมาณรายไดม้หาวิทยาลยั  หมายถึง รายจ่ายที�ไดรั้บการจดัสรรจากมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ เพื�อนาํมาบริหารงานภายในคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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งบบุคลากร  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที�ไดรั้บจดัสรรเพื�อจ่ายให้กบับุคลากรคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่  เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างพนักงานประจาํ และ ค่าจ้าง

พนกังานชั�วคราว   

งบดาํเนินการ  หมายถึง งบดาํเนินงาน  งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื�น ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

- งบดําเนินงาน  หมายถึง   ค่าใช้จ่ายที�ได้รับจัดสรรเพื�อใช้ในการดําเนินงาน 

บริหารงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดแ้ก่  ค่าวสัดุ  ค่าใชส้อย  ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค 

- งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายที�ไดรั้บจดัสรรเพื�อใชใ้นบาํรุง หรือสนบัสนุน

การดาํเนินงานของ คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

- งบรายจ่ายอื�น  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายที�ไดรั้บจดัสรร โดยนอกเหนือจาก งบบุคลากร 

งบดาํเนินงาน งบลงทุน และ งบเงินอุดหนุน ซึ� งส่วนใหญ่ใช้ในการจดัโครงการต่าง ๆ ภายในคณะ

แพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

งบลงทุน  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที�ได้รับจดัสรรเพื�อใช้ในการเบิกจ่ายค่าครุภณัฑ์ ที�ดิน และ

สิ�งก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

- ครุภณัฑ์  หมายถึง สิ�งของหรือวสัดุต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒที�มีลกัษณะคงทนถาวร ซึ� งมีราคาเกิน 5,000 บาท 

- อาคารและสิ�งก่อสร้าง หมายถึง อาคารหรือสิ�งก่อสร้างที�ใชใ้นการปฏิบติังาน หรือ 

จดัการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ค่าเสื�อมราคา  หมายถึง ค่าเสื�อมราคา อาคารหรือสิ�งก่อสร้างถาวร วสัดุครุภณัฑ์ที�มีอายุการ

ใชง้านมากกวา่ 1 ปี ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ตน้ทุนรวม หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนทางตรง และตน้ทุนทางออ้ม ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ตน้ทุนทางตรง  หมายถึง ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากหน่วยงานที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งโดยตรงในการ

ผลิตบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น  เงินเดือนของบุคลากร                      

สายวชิาการค่าสอนอาจารยพ์ิเศษ ครุภณัฑท์างการศึกษา เป็นตน้ 

ตน้ทุนทางออ้ม  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากหน่วยงานที�ให้การสนบัสนุนในการผลิต

บัณฑิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น เงินเดือนบุคลากร                    

สายสนับสนุน ค่าตอบแทนพนักงานดูแลร่างอาจารยใ์หญ่ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการพนักงาน                

ค่าฝึกอบรม เป็นตน้ 
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โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมายถึง โรงพยาบาลที�อยู่

ภายใตส้ังกดั คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

1.5  กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

รายจ่ายจริงจาก 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 

งบบุคลากร  - เงินเดือนและค่าจา้ง 

งบดําเนินการ  -  งบดาํเนินงาน 

- งบรายจ่ายอื�น 

- งบเงินอุดหนุน 

งบลงทุน      -ครุภณัฑ ์

         อาคารและสิ�งก่อสร้าง 

รายจ่ายจริงจาก 

เงินงบประมาณรายได้มหาวทิยาลยั 

งบบุคลากร  - เงินเดือนและค่าจา้ง 

งบดําเนินการ  - งบดาํเนินงาน 

- งบรายจ่ายอื�น 

- งบเงินอุดหนุน 

งบลงทุน     -  ครุภณัฑ์ 

            อาคารและสิ�งก่อสร้าง 

ต้นทุนรวมรายปีในการผลติบัณฑิตแพทย์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

โดยจําแนกเป็น 

ตน้ทุนทางตรง 

ตน้ทุนทางออ้ม 

ต้นทุนต่อหัว 

ในการผลติบัณฑิตแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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1.6   ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 เพื�อนาํขอ้มูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษาของ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

1.6.2 เพื�อนาํขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจของคณะผูบ้ริหาร ที�จะวางแผนการ

ผลิตบณัฑิต ภายใตเ้งื�อนไขการใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.6.3 นาํขอ้มูลที�ไดไ้ปใช้ในการจดัสรรงบประมาณให้กบัหน่วยงาน/ภาควิชา เพื�อให้เกิด

ความคุม้ค่า คุม้ทุน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตแพทยห์ลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับบณัฑิตท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2551 - 2556 ในคร้ังน้ี                
ไดท้าํการศึกษาขอ้มูล เอกสาร  และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษา
คน้ควา้ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2.2 ขอ้มูลทัว่ไปคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.2.1 ประวติัคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2.2.2 โครงสร้างการบริหารองคก์รของคณะแพทยศาสตร์ 
2.2.3 หลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ตน้ทุนและตน้ทุนการผลิต 
2.3.1 ความหมายของตน้ทุนและตน้ทุนการผลิต 
2.3.2 ประเภทของตน้ทุน 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัค่าเส่ือมราคา 
2.5 แนวคิดและหลกัการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตแพทย ์
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุนทางการศึกษา 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ข้อมูลทัว่ไปมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสถาปนาข้ึนในวนัท่ี  29 มิถุนายน 2517 ซ่ึงพฒันาจาก

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้ นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา  เพื่อพัฒนาปรัชญา  แนวคิดและความรู้
ความสามารถทางดา้นการศึกษาสมยัใหม่ให้สอดคลอ้งผสานสัมพนัธ์กบัสังคมประชาธิปไตย รวมทั้ง
การพฒันาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพท่ีมีระบบแบบแผนพร้อมกบัการประสาทปริญญาทางดา้น
ศึกษาศาสตร์ทั้ งในระดับบณัฑิต  มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิต ภายใตส้ังกัดทบวงมหาวิทยาลัย                   
ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้การพฒันาการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง  เพื่อรองรับการขยายตวัท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพ และพฒันาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
กลางเมืองท่ีทนัสมยักา้วหนา้ผสานสมัพนัธ์กบักระแสสากล  
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ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีสอนทั้งหมด 17 หลกัสูตร แยกเป็น 14 คณะ 3 
วิทยาลยั ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทนัตแพทย 
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วิทยาลยันานาชาติเพ่ือศึกษาความยัง่ยนื วิทยาลยั
นวตักรรมส่ือสารสงัคม และวิทยาลยัโพธิวิชชาลยั 
 

2.2  ข้อมูลทัว่ไปคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
2.2.1  ประวตัคิณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นสถาบนัผลิตแพทย ์                
ท่ีอยู่ภายใตก้ารกาํกาํดูแล   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ เกิดข้ึนจาก
คณะผูริ้เร่ิมโครงการท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแพทยข์องประเทศ ในปี พ.ศ. 2523 โดยมีความ
มุ่งหมายท่ีจะผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ประชาชนในชนบท ตามความต้องการของประเทศ ในวันท่ี                      
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ไดรั้บอนุมติัการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ จากคณะรัฐมนตรี และไดมี้ประกาศ
การจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 102 ตอนท่ี 76 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2528 
และรับนิสิตรุ่นท่ี 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นตน้มา จนถึงปีการศึกษา 2543 คณะแพทยศาสตร์                  
จดัการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตโดยมีการศึกษา ชั้นพรีคลินิก อยูท่ี่ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร และ การศึกษาชั้นคลินิก อยู่ท่ีโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี                          
เป็นหน่วยงานหน่ึงภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะแพทยศาสตร์  ตั้งอยูใ่นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                    
อาํเภอองครักษ ์ จงัหวดันครนายก  เป็นโรงพยาบาล  ขนาด 500 เตียง ก่อสร้างแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี                   
3 มิถุนายน 2542 และไดเ้ปิดให้บริการตั้งแต่ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบนั มีวตัถุประสงค ์  
การก่อตั้งเพื่อการศึกษาการบริการวิชาการแก่สงัคมและบริการดา้นการแพทยแ์ก่ประชาชนทัว่ไป 

ในปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2557 จนถึงปัจจุบนัมี ศาสตราจารยน์ายแพทย์
ชยัรัตน์  นิรันตรัตน์ เป็นคณบดี และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายแพทยว์ีระศกัด์ิ  จรัสชยัศรีเป็นผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาล 
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วสัิยทศัน์      
 เป็นสถาบนัผลิตแพทยช์ั้นนาํ 1 ใน 20  ของภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2560 
โดยมีสาระสําคญั  

1. เป็นสถาบนัชั้นนาํแห่งการเรียนรู้ ให้บริการรับใชส้ังคม มุ่งเนน้การวิจยับนพื้นฐาน
ของการศึกษา มีคุณธรรม มุ่งสร้างสรรคน์วตักรรมสู่สากล 

2. เป็นสถาบนัท่ีได้มาตรฐานในการผลิตแพทยท่ี์มีความรู้ความสามารถในด้านการ
รักษา และมีอตัลกัษณ์ในดา้นการสอน 

3. เป็นแหล่งผลิตแพทยท่ี์มีความเป็นเลิศในการศึกษา การวิจยั การวางแผนป้องกนัโรค 
และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใตน้โยบายรัฐ หน่ึงมหาวิทยาลยั หน่ึงจงัหวดั (นครนายก-
สระแกว้) 

 

พนัธกจิ  
1. ส่งเสริม และพฒันาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยแ์ละบณัฑิตหลงัปริญญา

ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซ่ึ้ง
มาตรฐานวิชาชีพ รับใชส้งัคมทั้งในประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

2. ส่งเสริมงานวิจยัสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบนัทั้งในและ
ต่างประเทศ และนาํเสนอผลงานในระดบันานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื มีจิตสาํนึก และ
รับผดิชอบต่อชุมชน 

4. สืบสานและสร้างองคค์วามรู้ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือการบริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

2.2.2  โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ 
2.2.2.1 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชา จาํนวน 19 ภาควิชา โดยแบ่งเป็นระดับ 

คลินิกจาํนวน 14 ภาควิชา และระดบัพรีคลินิก จาํนวน 5 ภาควิชา  ดงัน้ี 
ระดับคลนิิก ไดแ้ก่ 

 1.  ภาควิชาจกัษุวิทยา       2.   ภาควิชารังสีวิทยา 
 3.  ภาควิชาศลัยศาสตร์       4.   ภาควิชาพยาธิวิทยา 
 5.  ภาควิชาอายรุศาสตร์     6.   ภาควิชาวิสญัญีวิทยา 
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 7.  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์     8.   ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
 9.  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์    10.   ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
 11. ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ 12.   ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนั 
 13. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  14.  ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์    
                                                                         วิทยา 
ระดับพรีคลนิิก  ไดแ้ก่ 
 1.  ภาควิชาชีวเคมี  2.  ภาควิชาสรีรวิทยา 
 3.  ภาควิชาเภสชัวิทยา  4.  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
  5.  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

2.2.2.2 สาํนกังานคณบดีประกอบดว้ย หน่วยงาน จาํนวน  12 หน่วยงาน ทาํหนา้ท่ี
สนบัสนุนการเรียนการสอน การบริหาร การบริการ ดงัน้ี  

 1. งานคลงัและพสัดุ  2.  งานบริหารและธุรการ 
 3.  งานบริการการศึกษา  4.  งานแพทยศาสตรศึกษา 
 5.  งานหอ้งสมุด  6.  งานวิจยั 
 7.  งานพฒันาศกัยภาพนิสิต 8.  งานนโยบายและแผน 
 9.  งานโสตทศันศึกษา  10. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 11. งานทรัพยากรบุคคล  12.  งานบริหารระบบคุณภาพ 

 2.2.2.3 ศูนยก์ารแพทยฯ์ สมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 
ประกอบดว้ย หน่วยงาน จาํนวน 6 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 

 1.  ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล      2.  ฝ่ายการพยาบาล 
 3.  ฝ่ายพฒันาศกัยภาพโรงพยาบาล   4.  ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 5.  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล      6.  ฝ่ายอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2.3  หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
คณะแพทยศาสตร์มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา  2551 ทั้งส้ิน 7 หลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรี 2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 3 หลกัสูตรและระดบัปริญญาเอก 2 หลกัสูตรซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแลของคณะแพทยศาสตร์ ดงัน้ี 

2.2.3.1 ระดบัปริญญาตรี 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ แพทยศาสตรบณัฑิต และ แพทยศาสตร
บณัฑิต (โครงการร่วม) 
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2.2.3.2  ระดบัปริญญาโท 3 หลกัสูตรไดแ้ก่ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาชีวภาพ
การแพทยส์าขาอณูชีววิทยาและสาขาตจวิทยา 

2.2.3.3 ระดบัปริญญาเอก 2 หลกัสูตรไดแ้ก่ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาชีวภาพ
การแพทยแ์ละสาขาอณูชีววิทยา 

การศึกษาในคร้ังน้ี ได้ทาํการศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ในระดับบัณฑิต 
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตเท่านั้น 

2.2.4  นโยบายด้านประกนัคุณภาพ 
             เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จึงกาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพดงัน้ี 
2.2.4.1  คณะแพทยศาสตร์จะใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน

การพฒันาและบริหารคณะแพทยศาสตร์และศูนยก์ารแพทยฯ์อยา่งต่อเน่ืองใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมการ
ทาํงานขององคก์รเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2.2.4.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงานทุกหลกัสูตร/ภาควิชา/หน่วยงานของ
คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมีมาตรฐาน                          
มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

2.2.4.3 ทุกหลกัสูตร/ภาควิชา/หน่วยงาน ของคณะแพทยศาสตร์และศูนยก์ารแพทยฯ์
ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานทั้งจากการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกโดยท่ีคณะแพทยศาสตร์
ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีส่ีของสมศ. และศูนยก์ารแพทยฯ์
ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)  

2.2.4.4 จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตั้ งแต่ระดับหลักสูตรภาควิชา
หน่วยงานโรงพยาบาลและคณะรวมทั้งมีการพฒันาตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นเป้าหมายพนัธกิจและอตัลกัษณ์
ของคณะแพทยศาสตร์และศูนยก์ารแพทยฯ์ 

2.2.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้มีความตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการประกนัคุณภาพและนาํผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกมาเป็น
ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อพฒันาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

2.2.4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯสู่นิสิตเพื่อใหนิ้สิตไดมี้ความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะและส่วนร่วมในระบบประกนั
คุณภาพการศึกษารวมทั้งใหมี้การประกนัคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตดว้ย 
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2.2.4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอกท่ี เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ในการจดักิจกรรมดา้นการประกนัคุณภาพ 

2.2.4.8 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการประกนัคุณภาพใหค้รบทุก
องค์ประกอบและสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ งระดับบุคคลหลักสูตรภาควิชาและหน่วยงานรวมทั้ ง
สามารถเช่ือมต่อกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.4.9 ส่งเสริมการเผยแพร่จากการดาํเนินการประกนัคุณภาพแก่สาธารณะเพื่อ
แสดงความรับผดิชอบของสถาบนัต่อสงัคม 

2.2.4.10 สนับสนุนยกย่องประกาศเกียรติคุณหรือให้รางวลัแก่หน่วยงานและ 
ทีมงานดา้นนวตักรรมแนวปฏิบติัท่ีดีหรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดบัดีเลิศ 
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โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1 แสดงโครงสร้าง  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีม่า : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2556) 
 

คณะแพทยศาสตร์ 

 

ศูนย์การแพทย์ฯ 

 

สํานักงานคณบด ี

- ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
- ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
- ภาควชิาจกัษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วทิยา 
- ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
- ภาควชิาจุลชีววทิยา 
- ภาควชิาชีวเคมี 
- ภาควชิานิติเวชศาสตร์ 
- ภาควชิาพยาธิวทิยา 
- ภาควชิาเภสชัวทิยา 
- ภาควชิารังสีวทิยา 
- ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
- ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม 
- ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
- ภาควชิาสรีรวทิยา 
- ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
- ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

- ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
- สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
- สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- สาขาวชิาจกัษุวทิยา 

- มศว คลินิก 
- ศูนยผ์วิหนงั 

 

ภาควชิา 
 

กลุ่มกจิกรรมเฉพาะ 

- งานคลงัและพสัดุ 
- งานโสตทศันศึกษา 
- งานทรัพยากรบุคคล 
- งานนโยบายและแผน 
- งานบริการการศึกษา 
- งานบริหารและธุรการ 
- งานบริหารระบบคุณภาพ 
- งานพฒันาศกัยภาพนิสิต 
- งานวจิยั 
- งานวเิทศสมัพนัธ ์

- ฝ่ายการแพทยแ์ละวชิาการ 
- ฝ่ายการพยาบาล 
- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายสนบัสนุนการแพทย ์
- ฝ่ายกิจการพิเศษ 
- ฝ่ายพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 
- ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ฝ่ายวจิยัและพฒันา 
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2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์ต้นทุน 
การวิเคราะห์ตน้ทุน จดัไดว้่าเป็นเคร่ืองมือทางธุรกิจอย่างหน่ึง ท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถ

วางแผนการลงทุนได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงธุรกิจอาจนําข้อมูลต้นทุนในอดีตเปรียบเทียบกับ ต้นทุน                  
ในปัจจุบนั หรือ การประมาณการตน้ทุนในอนาคต มาวิเคราะห์ร่วมกนัเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ในการลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของธุรกิจต่อไป 

อยา่งไรกต็ามผูบ้ริหารควรมีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากหลาย ๆ ดา้น เพื่อนาํขอ้มูลต่าง ๆ มารวมกนั
ประกอบการตัดสินใจ และป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้ งน้ี ก็เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาํเนินงานของธุรกิจ 

2.3.1  ความหมายของต้นทุนและต้นทุนการผลติ 

มนวิภา  ผดุงสิทธ์ิ (2556, น.9) ตน้ทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยก์รท่ีองคก์ร             
ใช้ประโยชน์ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีไดก้าํหนดไว  ้เช่นตน้ทุนของวตัถุดิบและแรงงงาน                
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคา้หรือบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดวงมณี  โกมารทตั (2553, น.25-26) และสมนึก  
เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ (2553, น.19 นอกจากน้ี  ศรีสุดา  ธีระกาญจน์ (2549, น.1-6) ยงัไดใ้ห้ความหมาย
เพิ่มเติมว่าเม่ือตน้ทุนได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจแลว้ตน้ทุนส่วนนั้นจะเปล่ียนสภาพไปเป็น
ค่าใชจ่้าย (Expense) ซ่ึงจะนาํไปหกัจากรายไดใ้นแต่ละงวดบญัชี 

เบญจมาศ  อภิสิทธ์ิภิญโญ (2556, น.15) ตน้ทุนการผลิต คือ ตน้ทุนท่ีทาํให้ไดสิ้นคา้
สําเร็จรูปใด ๆ ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง ท่ีเบิกใช้ในการผลิต แรงงานทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กระบวนการผลิต และค่าใชจ่้ายในการผลิตเม่ือทั้ง 3 ส่วนประกอบ ไดเ้ขา้สู่ขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ผลิตกจ็ะถูกแปรสภาพเป็นสินคา้สาํเร็จรูปต่อไป ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั  มนวิภา  ผดุงสิทธ์ิ  (2556, น.154) 
และ  สมนึก  เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ (2556, น.53) 

2.3.2  การจําแนกประเภทของต้นทุน 
 ดวงมณี  โกมารทตั (2553, น.33)  จาํแนกประเภทตน้ทุนออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.3.2.1 การจาํแนกตน้ทุนตาระยะเวลา 
2.3.2.2 การจาํแนกตน้ทุนตามลกัษณะการดาํเนินงาน 
2.3.2.3 การจาํแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์
2.3.2.4 การจาํแนกตน้ทุนตามปริมาณกิจกรรม 
2.3.2.5 การจาํแนกตน้ทุนเพื่อการควบคุมและวดัผลการปฏิบติังาน 
2.3.2.6 การจาํแนกตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 

ซ่ึงมีรายละเอียด ของการจาํแนกตน้ทุนแต่ละประเภท ดงัต่อไปน้ี 
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 2.3.2.1  การจําแนกต้นทุนตามระยะเวลา เป็นการพิจารณาตน้ทุนในการจัดหา
สินทรัพยแ์ละบริการต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจของกิจการ โดยสามารถ
แบ่งตน้ทุนออกไดเ้ป็น 3 ประเภท  คือ 

1)  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต (Historical  Cost)  คือ  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดม้าซ่ึง
สินทรัพยห์รือบริการต่าง ๆ และกิจการไดจ่้ายชาํระเงินสด สินทรัพยอ่ื์นใดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
โดยปกติจะใช้ตน้ทุนประเภทน้ีในการบนัทึกบญัชี ประกอบกับการจดัทาํงบการเงิน แต่ไม่นิยม
นําไปใช้ประกอบการตดัสินใจปัญหาหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต เน่ืองสภาวะแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

2)  ตน้ทุนทดแทนหรือตน้ทุนเปล่ียนแทน (Replacement  Cost) คือ ตน้ทุนท่ี
จ่ายไปเพื่อใชใ้นการจดัหาสินทรัพยม์าเปล่ียนแทนหรือทดแทนสินทรัพยเ์ดิม ซ่ึงสินทรัพยท่ี์จดัหามา
นั้น ตอ้งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับสินทรัพยเ์ดิม เพื่อนํามาเปรียบเทียบตน้ทุนประกอบการตดัสินใจ               
ในการเลือกทางเลือกต่าง ๆ วา่ควรเปล่ียนแทนหรือปรับปรุงสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิมหรือควรซ้ือสินทรัพย์
ใหม่เพื่อทดแทนสินทรัพยเ์ดิม โดยเปรียบเทียบจากราคาตลาดของสินทรัพยน์ั้น ๆ 

3)  ตน้ทุนในอนาคต (Future  Cost)  คือ ตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต
เม่ือกิจการตอ้งตดัสินใจเลือกโครงการใดโครงการหน่ึงในอนาคต ซ่ึงกิจการตอ้งพยากรณ์ตน้ทุนท่ี        
คาดว่าจะเกิดข้ึนเพื่อใชใ้นการตดัสินใจเลือกลงทุนในโครงการจากแนวโน้มของตน้ทุนจริงในอดีต
หรือจากระบบงบประมาณของกิจการ 

2.3.2.2  การจําแนกต้นทุนตามลกัษณะการดําเนินงาน  เป็นการพิจารณาตน้ทุนท่ีเกิดจาก
การดาํเนินงานหรือปฏิบติังานของธุรกิจซ่ึงแบ่งได ้2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ตน้ทุนการผลิต (Manufacturing Cost) คือ ตน้ทุนท่ีเกิดทั้งหมดในกระบวน 
การผลิตเพื่อแปรสภาพวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ ซ่ึงปกติตน้ทุนการผลิตจะเกิดข้ึนในธุรกิจผลิตสินคา้เท่านั้น 
เช่น วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต เป็นตน้ 

2)  ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต (Nonmanufacturing Cost) คือ ตน้ทุน
อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ ซ่ึงจะจาํแนกตน้ทุนโดยพิจารณาตามหนา้ท่ี หรือ ลกัษณะของ
การปฏิบติังาน ดงัน้ี 

(1) ตน้ทุนในการจดัซ้ือหรือจดัหาสินคา้ (Merchandise Cost) ซ่ึงเป็น
ตน้ทุนในการจดัหาสินคา้ เช่น ค่าขนส่งขาเขา้ เป็นตน้ 

(2) ตน้ทุนทางการตลาด (Marketing Cost)  เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการ
ส่งเสริมการขาย หรือแนะนาํผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ตลาด เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
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(3) ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Administrative Cost of  Expense) 
เป็นตน้ทุนจากการบริหารงานโดยรวม เช่น เงินเดือนฝ่ายบริหาร ค่าใชจ่้ายแผนกบญัชี    

(4) ตน้ทุนทางการเงิน (Financing Cost) คือ ตน้ทุนจากการจดัหาเงินทุน
มาดาํเนินงาน  เช่น ดอกเบ้ีย  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เป็นตน้ 

(5) ตน้ทุนในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์(Research and Development 
Cost) เป็นต้นทุนจากการวิจัยหาสินค้าใหม่ ๆ หรือพัฒนาสินค้าท่ีมีอยู่ให้ทันสมัยจากเดิมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของทางการตลาดของลูกคา้  เช่น เงินเดือนนกัวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 
 2.3.2.3  การจําแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลติภัณฑ์ 

เป็นการจาํแนกตน้ทุนของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ท่ีกิจการไดท้าํการผลิต เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงสินคา้ต่าง ๆ   สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) วตัถุดิบทางตรง (Direct  Material) คือ วตัถุดิบส่วนสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิต
สินคา้หรือบริการ สามารถคาํนวณได้ง่ายว่าสินคา้ 1 หน่วยตอ้งใช้วตัถุดิบเท่าใด เช่น ไมท่ี้ใช้ทาํ
เฟอร์นิเจอร์ ผา้ท่ีใชใ้นการตดัชุด  เป็นตน้ 

2) ค่าแรงงานทางตรง (Direct  Labor) คือ ค่าแรงท่ีเกิดข้ึนเพื่อเปล่ียนสภาพ
วตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้สาํเร็จรูป หรือเป็นค่าแรงท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้โดยตรง สามารถคาํนวณตน้ทุน
ค่าแรงท่ีใช้ในการผลิตไดโ้ดยง่าย เช่น ค่าแรงของพนักงานตดัเยบ็เส้ือผา้ ค่าแรงพนักงานควบคุม
เคร่ืองจกัรภายในโรงงาน เป็นตน้ 

3) ค่าใชจ่้ายการผลิตหรือค่าใชจ่้ายโรงาน (Factory  Overhead)  คือ ตน้ทุน
ทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในการสนับสนุนการผลิตสินคา้หรือบริการ ไม่เก่ียวขอ้งวตัถุดิบทางตรง และ
ค่าแรงงานทางตรง และไม่เก่ียวขอ้งกบัส่วนของสาํนกังาน ดงัน้ี 

วตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรงเป็นส่วนประกอบหลกัท่ีนาํไปคิดเขา้กบั
ตวัสินคา้โดยตรง  ผลรวมของตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง จดัเป็น ตน้ทุนขั้นตน้ (Prime 
Costs) และผลรวมของตน้ทุนค่าแรงทางตรง กบัค่าใชจ่้ายการผลิต จดัเป็นตน้ทุนแปรสภาพหรือ
ตน้ทุนเปล่ียนสภาพ (Conversion Costs)  ซ่ึงหมายถึงตน้ทุนท่ีใชใ้นการเปล่ียนสภาพวตัถุดิบให้เป็น
สินคา้สาํเร็จรูป 
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ภาพที ่2.3  แสดงความสมัพนัธ์ของส่วนประกอบตน้ทุนการผลิต 
ทีม่า : ดวงมณี  โกมารทตั  (2553, น.39) 
 

2.3.2.4  การจําแนกต้นทุนตามปริมาณกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุน  
วา่ผนัแปรตามปริมาณกิจกรรมท่ีปรับสูงข้ึนหรือลดลงหรือไม่ เช่น หน่วยสินคา้ท่ีผลิต  จาํนวนชัว่โมง
แรงงาน  จาํนวนชัว่โมงของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ ซ่ึงสามารถจาํแนกตน้ทุนประเภทน้ีไดเ้ป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1) ต้นทุนผนัแปร  คือต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสัดส่วนของระดับ
กิจกรรมหรือปริมาณการผลิต ในขณะท่ีตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยคงท่ีไม่ว่าปริมาณกิจกรรมจะเพ่ิมข้ึน
หรือลดลง ซ่ึงทาํใหค้าํนวณหาตน้ทุนไดโ้ดยง่ายและทราบวา่ตน้ทุนดงักล่าวเป็นตน้ทุนของแผนกใด 

2) ตน้ทุนคงท่ี  คือ ตน้ทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามระดับของกิจกรรมท่ี
เพิ่มข้ึนหรือลดลง  แต่ตน้ทุนต่อหน่วยจะลดลงเม่ือปริมาณกิจกรรมเพิ่มข้ึน และจะเพิ่มข้ึนเม่ือปริมาณ
กิจกรรมลดลง เช่น เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน ค่าเช่าโรงงาน เป็นตน้ 

3) ต้นทุนก่ึงผันแปร  คือ ต้นทุนท่ีมีลักษณะส่วนหน่ึงเป็นต้นทุนคงท่ี                     
อีกส่วนหน่ึงเป็นตน้ทุนผนัแปรไปตามระดบัของกิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ค่าบริการรายเดือนซ่อม
บาํรุง เดือนละ 500 บาท โดยเขา้ตรวจสภาพเคร่ืองจกัรเดือนละ 2 คร้ัง หากเพิ่มจากนั้นตอ้งเสียเพิ่มอีกคร้ัง
ละ 200 บาท กล่าวคือ ตน้ทุนคงท่ี 500 บาท ตน้ทุนผนัแปรข้ึนอยูก่บัปริมาณกิจกรรมท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม 

4) ตน้ทุนก่ึงคงท่ี  คือ ตน้ทุนท่ีคงท่ีในช่วงระดบักิจกรรมหน่ึง เม่ือกิจกรรม
เปล่ียนไปอีกระดบัหน่ึง ตน้ทุนกจ็ะผนัแปรตามไปดว้ย และจะคงท่ีตลอดช่วงกิจกรรมใหม่จนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลงระดบักิจกรรม เช่น หัวหน้างาน 1 คน ควบคุมคนงานได ้10 คน แต่ถา้ตอ้งการเพิ่ม

วตัถุดิบ 

ค่าแรงทางออ้ม 

ค่าแรง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ในโรงงาน 

วตัถุดิบ 
ทางออ้ม 

ตน้ทุน
ผลิตภณัฑ ์

วตัถุดิบทางตรง 

ค่าแรงทางตรง 

ค่าใชจ่้ายการผลิต 

ตน้ทุนขั้นตน้ 

ตน้ทุนแปรสภาพ 



 

 

28 
 

คนงานเป็น 20 คน ตอ้งจา้งหัวหน้างานเพิ่มอีก 1 คน ตน้ทุนคงท่ีจากเดิม 1 คน ก็จะเพิ่มเป็น 2 คน 
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
 2.3.2.5  การจําแนกต้นทุนเพือ่การควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน  เป็นการควบคุม
ตน้ทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เป็นหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร ซ่ึงจะตอ้งกาํหนดหน่วยงานท่ี
ต้องการควบคุมต้นทุน แล้ววางแผนการควบคุม ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ และการวดัผลการ
ปฏิบติัการควบคุมดงักล่าว ว่าเป็นไปตามแผนท่ีว่างไวห้รือไม่ ซ่ึงในการควบคุมตน้ทุนนั้น สามารถ
จาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) ตน้ทุนท่ีควบคุมไดคื้อ  ตน้ทุนท่ีผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งานสามารถสั่งการ
หรือควบคุมได ้เช่น ค่าลวงเวลา ค่าวสัดุส้ินเปลือง เป็นตน้ 

2) ตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได ้ คือ ตน้ทุนท่ีผูจ้ดัการหรือหัวหนา้งานไม่สามารถ
ควบคุมได้ เพราะอยู่ในอาํนาจการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือได้รับการปันส่วนมาจากส่วนกลาง                
ไม่สามารถหลีกเหล่ียงได ้เช่น ค่าเส่ือมราคาโรงงาน  ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ 

2.3.2.6  การจําแนกต้นทุนเพือ่การตัดสินใจ  ตน้ทุนประเภทน้ีสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 
2 ประเภทใหญ่  ดงัน้ี 

1) ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  คือ ตน้ทุนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือก ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบตน้ทุน                   
ในอดีตหรือการพยากรณ์โดยอาศยัเทคนิคทางสถิติ ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทได ้ดงัน้ี 

(1)  ตน้ทุนส่วนต่าง  คือ  ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากการเปล่ียนแปลง
วิธีการปฏิบติัเดิมให้เป็นวิธีการปฏิบติัใหม่  เช่น กาํลงัการผลิต 100 หน่วย  ตน้ทุนต่อหน่วย 2 บาท              
ถา้เพิ่มกาํลงัการผลิตเป็น  150 หน่วยตน้ทุนต่อหน่วย 1.80 บาท ทาํให้เกิดตน้ทุนส่วนต่างท่ีลดลงจาก
เดิมเม่ือเทียบกบักาํลงัการผลิตเดิมอยู ่0.20 บาท 

(2)  ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้  คือ ต้นทุนท่ีสามารถประหยดัได้จากการ
ตดัสินใจเลือกทางเลือก  เช่น การยบุสาขาท่ีไดก้าํไรนอ้ยหรือขาดทุน จะช่วยลดตน้ทุนไดล้งจากเดิม 

(3)  ตน้ทุนค่าเสียโอกาส คือ ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการตดัสินใจ
เลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง  แต่กิจการตอ้งสูญเสียผลตอบแทนจากทางเลือกท่ีไม่ไดเ้ลือก เช่น                  
มีเงินอยู ่10,000 บาท ถา้ฝากเงินจะไดด้อกเบ้ีย 200 บาทต่อปี แต่ถา้ปล่อยเงินกูจ้ะไดด้อกเบ้ีย 500 บาท
ต่อปี ซ่ึงถา้เลือกปล่อยเงินกูจ้ะทาํใหเ้สียโอกาสไดรั้บดอกเบ้ียจากการฝากเงินเป็นจาํนวน 200 บาท 

2) ต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจคือต้นทุนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ไม่วา่ผูบ้ริหารจะเลือกทางเลือกใดกต็าม ซ่ึงสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี   
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(1)  ตน้ทุนจม  คือ  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีตไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง
ไดเ้ช่น ซ้ือเคร่ืองจกัร มาในราคา 20,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี ไม่ว่ากิจการจะขายหรือไม่ขาย ตน้ทุน
ดงักล่าว กไ็ดเ้กิดข้ึนแลว้จากการซ้ือเคร่ืองจกัร 

(2)  ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  คือ ต้นทุนท่ียงัคงมีอยู่ไม่ว่ากิจการจะ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น ค่าภาษีทรัพยสิ์นของโรงงาน  เป็นตน้ 

 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัค่าเส่ือมราคา 
กอบแกว้  รัตนอุบล (2555, น.10-1) การคิดค่าเส่ือมราคา คือ การปันส่วนค่าใช้จ่ายจาก

สินทรัพยถ์าวร ไปเป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบตลอดอายกุารใชง้าน โดยจะตอ้งสะทอ้นถึงประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจท่ีกิจการไดรั้บจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีจะใชว้ิธีการคาํนวณค่าเส่ือม
ราคาดว้ยวิธีเสน้ตรง โดยดูจากทรัพยสิ์นท่ีมีราคาสุทธิตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป (กรมบญัชีกลาง, 2545) 
ซ่ึงมีวิธีการคาํนวณ ดงัน้ี 
 

 
 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ิธีการคิดค่าเส่ือมราคาวิธีเส้นตรง โดยคิดค่าเส่ือราคาเท่ากนัทุก ๆ ปี 
โดยท่ีกาํหนดใหอ้าคาร มีอายกุารใชง้านเฉล่ีย 40 ปี  ครุภณัฑส์าํนกังาน มีอายกุารใชง้านเฉล่ีย  5  ปี 
และครุภณัฑก์ารศึกษา มีอายกุารใชง้านเฉล่ีย  5  ปี ตามลาํดบั 
 

2.5  แนวคดิและหลกัการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลติบัณฑิตแพทย์ 
การจดัการศึกษาของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มีการเรียนการสอนทั้งหมด 6 ปี ไดแ้ก่              

ปีท่ี 1-3 ระดบัพรีคลินิก ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนในระดบัขั้นพื้นฐาน ส่วนปี 4-6 จดัอยูใ่นระดบัคลินิก 
เป็นการเรียนการสอนในภาคปฏิบติั ซ่ึงตอ้งใชโ้รงพยาบาลเป็นฐานในการเรียนการสอน และมีการ
ตรวจรักษาจากผูป่้วยจริงเพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ตามระเบียบของแพทยสภา 
ดงันั้น ตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ จะตอ้งรวมตน้ทุนจากส่วนของโรงพยาบาล
โดยคิดจากตน้ทุนงบดาํเนินการของโรงพยาบาล  โดยไม่รวมค่ายาและเวชภณัฑ์ และนาํมาคิดเป็น
ตน้ทุนเพียง  30 % ในการกระจายค่าใชจ่้ายสําหรับการคิดตน้ทุนต่อหน่วยการศึกษาของหลกัสูตร
แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ (ทบวงมหาวิทยาลยั, 2545, น.91) 

ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น/ปี  =   
ราคาทุนของทรัพยสิ์น

อายกุารใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ
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2.6  แนวคดิเกีย่วกบัการลงทุนการการศึกษา 
การลงทุนทางการศึกษา คือ มูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไปด้านการศึกษา เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผูเ้รียน และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยา่งย ัง่ยนื  การศึกษานบัไดว้่าเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการดาํรงชีวิต ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  ช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ พฒันาความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ เพ่ือเพิ่มผลผลิตในสินคา้และบริการ ซ่ึงส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (เฉลิมพร  เยน็เยือก,ม.ป.ป.) นอกจากน้ียงัมีการจดั
ประเภทตน้ทุนทางการศึกษา ไวด้งัน้ี 

2.6.1 ตน้ทุนทางสงัคม (Social Cost)  คือ ค่าใชจ่้ายในการใชท้รัพยากรทางการศึกษา  ไดแ้ก่ 
2.6.1.1 ตน้ทุนทางตรง (Direct Cost) คือ ค่าใชจ่้ายทางดา้นการศึกษาท่ีสถานศึกษา

ไดมี้การใชจ่้ายไปจริง  
2.6.1.2 ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Cost) คือ ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาท่ีมิไดจ่้ายออกไปจริง 

แต่เป็นการเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได ้
2.6.2 ตน้ทุนส่วนบุคคล (Private Cost) คือ ค่าใชจ่้ายในการใชท้รัพยากรของผูเ้ขา้รับการศึกษา 

ตั้งแต่เขา้รับการศึกษาจนกระทัง่สาํเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรง (Direct Cost) เช่น 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน แบบเรียน ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเส้ือผา้ และตน้ทุนส่วน
บุคคลทางออ้ม (Indirect Cost) คือ ค่าเสียโอกาสส่วนบุคคลจากการเลือกเขา้ศึกษาในสถานศึกษา ทาํให้
สูญเสียรายไดส่้วนอ่ืน ๆ ไป  

สรุป ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ิธีการในการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตคณะแพทยศาสตร์ 
โดยการศึกษาตามเกณฑ์สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ตามหมวดรายจ่าย ซ่ึงประกอบดว้ย   
งบบุคลากร  งบลงทุน งบดาํเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน และงบเงินอุดหนุน เป็นตน้  ศึกษาตามลกัษณะ
ของต้นทุน ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรง ตน้ทุนทางออ้ม การคาํนวณค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดย                
วิธีเสน้ตรง 
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2.7  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ชนนิกานต ์  แกว้เทพ  และ  ชนพฒัน์   มนัทเล (2556) วิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อ

หัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2554-2555 โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนรวมการผลิตบณัฑิตในระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ตน้ทุน/FTES)ของภาควิชาฯ ในสงักดัคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ  2554 - 2555  วิเคราะห์ตน้ทุนทางตรง และ ตน้ทุนทางออ้ม  ในคณะฯ ในการผลิต
บณัฑิตของคณะเกษตรศาสตร์  จาํแนกตามระดบัภาควิชา จาํแนกตามหมวดรายจ่าย  วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิต ของคณะเกษตรศาสตร์ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานทั้งหมด ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ผลการวิจยัพบว่า คณะเกษตรศาสตร์ 
มีต้นทุนในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในปีงบประมาณ 2554 จํานวนทั้ งส้ิน 
86,999,232.30 บาท คิดเป็นตน้ทุน/FTES เท่ากบั 111,799.78 บาท  โดยส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนหมวดงบ
บุคลากร ร้อยละ 70.38 รองลงมา คือ ตน้ทุนหมวดงบดาํเนินการ ร้อยละ 23.16 และปีงบประมาณ 
2555  มีตน้ทุนทั้งส้ิน 82,645,573.13 บาท  คิดเป็นตน้ทุน/FTES เท่ากบั  98,607.11 บาท โดยส่วนใหญ่
เป็นตน้ทุนหมวดงบบุคลากร  ร้อยละ 68.44  รองลงมา คือ ตน้ทุนหมวดดาํเนินการ ร้อยละ 24.03  เม่ือ
วิเคราะห์ในระดบัภาควิชาพบว่าในปีงบประมาณ 2554 ภาควิชาท่ีมีตน้ทุน/FTES น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ส่งเสริมการเผยแพร่การเกษตร จาํนวนเงิน   94,753.76 บาท รองลงมา 
คือ ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช จาํนวนเงิน  111,634.96 บาท และในปีงบประมาณ 2555 ภาควิชาท่ีมี
ตน้ทุน/FTES นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร จาํนวนเงิน 
92,309.45 บาท รองลงมา คือ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จาํนวนเงิน 104,520.61 บาท 
และหากวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในภาพรวม ตลอดระยะเวลา  2 ปี พบว่า คณะ
เกษตรศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายทั้ งส้ินเป็นจํานวนเงิน 339,925,079.25 บาท  โดยสูงสุดมาจากเงิน
งบประมาณแผน่ดิน เป็นเงินจาํนวน 257,297,858.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.69 รองลงมา คือ จากเงิน
งบประมาณรายได ้เป็นเงินจาํนวน  82,627,858.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.31 ตามลาํดบั 

นิตยา    ขวัญสุวรรณ  (2552) วิจัยเ ร่ือง  ต้นทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
วิเคราะห์ตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 
2543-2546  โดยจาํแนกเป็นตน้ทุนคงท่ี และ ตน้ทุนผนัแปร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้าย
จริงจากงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดข้องคณะแพทยศาสตร์ และศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาํนวนนักศึกษาจริง และจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า             
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ในปีการศึกษา 2543 - 2551 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสาํรวจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน                 
การวิเคราะห์และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การพรรณนาโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์จากตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร โดยแยกการวิเคราะห์เป็น                     
3 กรณี คือ แยกตามกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ตามหมวดรายจ่ายและตามลกัษณะ
ของตน้ทุนการผลิต  ผลการวิจยัพบว่า ตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต 
มีแนวโนม้ตน้ทุนสูงข้ึนทุกปี และมีตน้ทุนท่ีเป็นงบดาํเนินการสูงกว่างบลงทุน  ตน้ทุนต่อหัวของการ
ผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิตตามเกณฑข์องกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย    
มีค่าตํ่ากวา่ตน้ทุนต่อหวัจาํแนกตามหมวดรายจ่าย และตามลกัษณะตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากไม่รวมงบ
ลงทุน ทั้งน้ีโดยค่าเฉล่ียตน้ทุนต่อหัวนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าตลอดหลกัสูตร เท่ากบั 735,588 บาท 
ในขณะท่ีตน้ทุนต่อหัวจาํแนกตามหมวดรายจ่าย และจาํแนกตามลกัษณะการผลิต ทั้งในกรณีท่ีรวม
และไม่รวมค่าเสียโอกาส มีค่าเท่ากับ 1,230,181 บาท และ 1,264,550 บาท และ 1,230,181 บาท  
ตามลาํดบั และ ตน้ทุนต่อหวัตลอดหลกัสูตรของการศึกษา  ในระยะพรีคลินิกมีสัดส่วนท่ีสูงกว่าระยะ
คลินิก กรณีท่ีพิจารณาจากนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (สัดส่วน 54 : 46) และมีค่าตํ่ากว่าในกรณี
นกัศึกษาหวัจริง (สดัส่วน 54 : 46) 

ศิริวรรณ   วิบุลศิลป์  (2551) วิจยัเร่ือง  การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตแต่ละคณะของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  ซ่ึงเป็นการวิจยัในเชิงเอกสาร โดยทาํการปันส่วนค่าใชจ่้าย
จากหน่วยต้นทุนสนับสนุนลงสู่หน่วยตน้ทุนหลัก นําต้นทุนท่ีได้รับจากการปันส่วนไปรวมกับ
ค่าใชจ่้ายจริงและค่าเส่ือมราคา  และคาํนวณตน้ทุนการผลิตบณัฑิตของแต่ละคณะในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  จากการวิจยัพบว่า  ในปี 2549  มีตน้ทุนการผลิตบณัฑิตของคณะต่าง ๆ 
เ รียงจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  80 ,176 .10  บาท                          
คณะศิลปกรรม ศาสตร์ 75,685.88 บาท  คณะศึกษาศาสตร์  45,659.40 บาท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
52,094.92 บาท  คณะนาฏศิลป์และดุริยางค ์ 45,651.99 บาท  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 45,103.80  
บาท  คณะคหกรรมศาสตร์ 42,042.13 บาท  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 38,345.82 บาท                   
คณะวิทยาศาสตร์  36,197.27 บาท  คณะศิลปะศาสตร์  34,812.48 บาท  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
30,674.52  บาท วิทยาเขตปทุมธานี 22,146.88 บาท  และคณะบริหารธุรกิจ 20,550.72 บาท  ตามลาํดบั 
โดยมีตน้ทุนเฉล่ียรวมต่อหน่วยเท่ากบั 37,588.07 บาท  ในปี 2550  มีตน้ทุนต่อหน่วยการผลิต บณัฑิต
ของคณะต่าง ๆ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 52,442.94 บาท คณะ 
ศิลปกรรม ศาสตร์ 51,542.19 บาท  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 29,892.80 บาท  คณะ
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วิศวกรรมศาสตร์ 27,850.13 บาท  คณะศิลปะศาสตร์ 24,458.60  บาท  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
20,834.53 บาท  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,519.99  บาท  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
19,176.61 บาท  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 18,245.81 บาท และคณะบริหารธุรกิจ  12,619.02 
บาท ตามลาํดบั โดยมีตน้ทุนเฉล่ียรวมต่อหน่วยเท่ากบั 22,666.76 บาท 

อจัฉรา   กล่ินจนัทร์ (2550) วิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเพชรบูรณ์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์ตน้ทุนจาํแนกตามศูนยต์น้ทุน (Cost Center)     
2) วิเคราะห์ตน้ทุนจาํแนกตามกิจกรรมหลกั และ 3) วิเคราะห์ตน้ทุนจาํแนกตามผลผลิต  วิธีการศึกษา
จากเอกสาร (Documentary Study) โดยเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ จาก ระเบียบปฏิบติังาน เอกสารต่าง ๆ                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณค่าใชจ่้ายตน้ทุนการผลิต ทฤษฎีจากตาํราวิชาการต่าง ๆ เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์แนวทางการคาํนวณตน้ทุนผลิตและรายงานผลการใชจ่้ายประจาํปีงบประมาณ เป็นตน้  
จากผลการวิจยัพบวา่  เม่ือทาํการแยกตน้ทุนรวมของมหาวิทยาลยัเขา้สู่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ตน้ทุนของแต่ละส่วนงาน ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไปสู่ผลผลิต โดยผา่นกิจกรรมท่ีแต่ละส่วนงานมีส่วน
ร่วม ซ่ึงจะทาํให้ทราบตน้ทุนของแต่ละส่วนงาน ดงัน้ี ตน้ทุนจาํแนกตามศูนยต์น้ทุน (Cost Center) 
จาํแนกตามผลผลิต  ตน้ทุนต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ดา้นบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมีตน้ทุนรวมหลงัจากการ              
ปันส่วนปีงบประมาณ 2549 จาํนวน 120,826,079.48 บาท คิดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เท่ากับ 
19,801.31 บาท และตน้ทุนหลงัปันส่วนปีงบประมาณ 2550 จาํนวน 95,327,346.33 บาท  ตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิต เท่ากบั 14,602.84  บาท  ซ่ึงตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยผลผลิตปี 2549 สูงกว่าปี 2550 ตน้ทุน
ต่อหน่วยงานวิจัย  ปีงบประมาณ 2549  มีจํานวน 48 โครงการเฉล่ียแล้วเป็นต้นทุนต่อหน่วย 
237,192.86 บาท  มีตน้ทุนสูงกวา่ตน้ทุนต่อหน่วยของงานวิจยัปีงบประมาณ 2550 ซ่ึงมีจาํนวนงานวิจยั 
68 โครงการ  เฉล่ียเป็นเงิน  211,454.88 บาทตน้ทุนต่อหน่วยดา้นการรบริการวิชาการปีงบประมาณ 
2549 ตน้ทุน ท่ีไดรั้บการปันส่วนจาํนวน 4,879,395.89  บาท มีกิจกรรม 232 กิจกรรม คิดตน้ทุน                
ต่อหน่วย 21,031.88  ดว้ยกนั ปีงบประมาณ 2550 นั้น มีตน้ทุนท่ีไดรั้บปันส่วนจาํนวน 6,162,399.42  
บาท มีกิจกรรมทั้งหมด 288 กิจกรรม   คิดตน้ทุนต่อหน่วย ปี 2550 เป็นเงิน 21,397.22  บาท  ตน้ทุน
ต่อหน่วยดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ปีงบประมาณ 2549 มีจาํนวน 136 โครงการ/กิจกรรม  
และมีตน้ทุนต่อหน่วย112,664.63  บาท  ซ่ึงมีตน้ทุนสูงกว่าปีงบประมาณ 2550 และ ปีงบประมาณ 
2550 มีจาํนวน โครงการ/กิจกรรม 196 ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 66,930.27  บาท 

ภาวิดา   นอ้ยป่ัน (2550)  วิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหัวนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ภาคปกติ กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหัว
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีภาคปกติ จากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทางบญัชี โดยพิจารณาจากการจดัสรร
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งบประมาณในปี  2549  2) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ จากการ
ประเมินค่าใชจ่้ายการใชชี้วิตในร้ัวมหาวิทยาลยัของนกัศึกษา 1 คน ในแต่ละปี ณ ศูนยรั์งสิต  3) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษา ระหวา่ง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทางบญัชี  และค่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย  ณ ศูนย์รังสิต และ 4) เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีรัฐบาล
สนบัสนุนในแต่ละปี โดยทาํการศึกษาขอ้มูลแบบยอ้นหลงัจาก การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้และจาก
ขอ้มูลในอดีต   ผลการวิจยัพบว่า  เม่ือวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนจริง จาํแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ  พบว่า ค่าใชจ่้ายจากงบประมาณแผ่นดินสูงถึงร้อยละ 65.12 ท่ีเหลือร้อยละ 27.19 และ 
7.69 จ่ายจากงบประมาณเงินรายไดแ้ละเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามลาํดบั โดยในภาพรวม
มีค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีภาคปกติ ปีงบประมาณ 2549 เฉล่ียคนละ 140,064.14 บาท  
และเม่ือจาํแนกตามกลุ่มงานจดัการศึกษา พบว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหัวมาก
ท่ีสุด คือ 270,638.43 บาท  รองลงมา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98,340.16 บาท                  
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหัวตํ่าสุด คือ 91,303.11 บาท  เม่ือพิจารณา
จาํแนกตามรายคณะ พบว่า คณะแพทยศาสตร์มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหวัสูงสุด คือ 431,943.41 บาท  และ
คณะนิติศาสตร์มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหวัตํ่าท่ีสุด คือ 288,362.02 บาท และเม่ือวิเคราะห์จากการประเมิน
ค่าใชจ่้ายการใชชี้วิตประจาํวนัในร้ัวมหาวิทยาลยัของนกัศึกษา 1 คน ในแต่ละปี ณ ศูนยรั์งสิต พบว่า 
ในภาพรวมมีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติจากการประเมินเฉล่ียคนละ 
77,944.70 บาท เม่ือพิจารณาจาํแนกตามกลุ่มงานจดัการศึกษา  พบว่า  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                    
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหัวสูงสุด คือ 133,478.07 บาท รองลงมา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                 
คือ 67,876.66 บาท และ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ 55,500.56 บาท ตามลาํดับ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะทนัตแพทยศาสตร์มีค่าใชจ่้ายต่อหวัสูงสุด คือ 164,335.30 บาท และ
ตํ่าสุด คือ คณะนิติศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหัว คือ 42,814.62 บาท  และเม่ือวิเคราหะค่าใชจ่้ายตาม
แหล่งท่ีเกิดค่าใช้จ่าย พบว่า ค่าใช้จ่ายทางด้านวิชาการ มีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 71.37 ตํ่าสุด                  
คือ ค่าใชจ่้ายดา้นสารสนเทศ  ร้อยละ 0.14  

แจ่มจิตร์    สินเธาว ์(2548) วิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตมหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม โดยใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรม  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงเอกสาร  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ           
1) ศึกษาตน้ทุนการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  2) เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนการ
ผลิตบณัฑิตแต่ละคณะ โดยแยกตามระดบัการศึกษา  3) ศึกษาตวัปลกัดนัตน้ทุนการผลิตบณัฑิต และ  
4) เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการปันส่วนตน้ทุนของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ผลการวิจยั
พบว่า ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตต่อหน่วยถวัเฉล่ียต่อปีในช่วงปีการศึกษา 2543-2545 เป็นดงัน้ี ระดบั
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ปริญญาตรี เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ คณะพยาบาลศาสตร์ 104,061.37 บาท  คณะวิทยาศาสตร์ 
52,484.16  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 49,996.53  บาท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38,947.88   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 35,765.52  บาท  คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  33,154.57 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์ 30,533.11 บาท คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
29,903.14  คณะศึกษาศาสตร์ 28,650.25 บาท คณะเทคโนโลยี 27,090.33 บาท คณะวิทยาการ
สารสนเทศ  24,590.76  บาท และคณะการบญัชีและการจดัการ 17,070.45 บาท  ระดบัปริญญาโท  
เรียงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ คณะวิทยาศาสตร์  81,839.95 บาท คณะเทคโนโลยี 51,400.30 บาท  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 60,522.71 บาท คณะวิทยาการสารสนเทศ  53,234.77 บาท                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 44,691.32 บาท  คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
40,964.58  บาท  คณะศึกษาศาสตร์  23,248.88  บาท  คณะการบญัชีและการจดัการ  21,997.06 บาท 
ระดบัปริญญาเอง มีเฉพาะ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 34,721.97  บาท 

วีรินทฐ์   เอ้ือวัฒนกรณ์ (2548) วิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบต้นทุนทางการศึกษาของ
มหาบณัฑิตโครงการเศรษฐศาสตร์ภาคปกติกบัเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
โดยแบ่งการศึกษาต้นทุนออกเป็น ต้นทุนส่วนบุคคล  ต้นทุนทางสังคม  และต้นทุนเสียโอกาส                 
โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาจะใช้เฉพาะข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ อีกทั้ งจะแบ่ง
การศึกษาแต่ละโครงงานออกเป็น 3  ปีการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 - 2544  ผลการศึกษา
ท่ีไดรั้บจะเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สามารถพิจารณาคดัเลือก
โครงการเหมาะสม ระหวา่งโครงการเศรษฐศาสตร์ภาคปกติกบัเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลบั
เกษตรศาสตร์  และเพ่ือใชใ้นการวางแผนงบประมาณค่าใชจ่้าย ในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท  
ผลการศึกษาพบว่า  ตน้ทุนรวมต่อหัวโครงการเศรษฐศาสตร์ภาคปกติสูงกว่าเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ  
โดยตน้ทุนรวมตวัหวัของโครงการเศรษฐศาสตร์ภาคปกติ ปีการศึกษา 2542 2543 และ 2544 เท่ากบั 
252,875.51 บาท  252,773.33 บาท 252,164.02 บาท  ตามลาํดบั ตน้ทุนรวมต่อหัวโครงการ
เศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2542,  2543 และ 2544 เท่ากบั 172,916 บาท 172,966 บาท 
177,666 บาท  ตามลาํดบั  แต่ตน้ทุนส่วนบุคคลทางตรงต่อหัวซ่ึงประกอบดว้ย ค่าหน่วยกิต  ค่าบาํรุง
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในส่วนตน้ทุนค่าเสียโอกาสของภาคปกติจะสูงกว่าภาคพิเศษ  
ในส่วนตน้ทุนทางสังคมจะทาํการศึกษาเฉพาะภาคปกติ การเลือกเรียนโครงการใดไม่ไดข้ึ้นอยู่กบั
ปัจจัยทางการเงินด้านเดียว ยงัข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืน และเหตุผลของตวัผูเ้รียนเองด้วย และสําหรับ
การศึกษารายไดต้ลอดชีพจากการทาํงาน จะเห็นวา่รายไดต้ลอดชีพจากการทาํงานในระดบัปริญญาโท
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จะสูงกว่าปริญญาตรี ดงันั้น ถา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทาํให้ไดรั้บรายไดเ้พ่ิมข้ึน จะทาํใหมี้ผูส้นใจ
ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 

งานนโยบายและแผน   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2548)  วิจยัเร่ืองค่าใชจ่้าย 
ต่อหัวนักศึกษาแพทย์ ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ 2546                       
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่อหัวในการผลิตแพทยศาสตร์บณัฑิต ประจาํปีงบประมาณ  
2546 ซ่ึงคิดเฉพาะขอ้มูลค่าใชจ่้าย การแบ่งค่าใชจ่้ายออกเป็นค่าใชจ่้ายทางตรง  และค่าใชจ่้ายทางออ้ม  
วิธีการกระจาย การปันส่วนตามหน่วยส่วน 4 หน่วยตน้ทุน ไดแ้ก่ หน่วยตน้ทุนการผลิตบณัฑิตโดยตรง  
หน่วยตน้ทุนทางด้านบริการ   หน่วยตน้ทุนด้านการบริหาร  และ หน่วยตน้ทุนจากส่วนกลาง  ผล
การศึกษาพบว่า เม่ือคิดค่าใชจ่้ายเฉพาะงบดาํเนินการ ค่าใชจ่้ายต่อหัวนักศึกษาแพทย ์1 คน ชั้นปีท่ี 1 
เท่ากบั 61,573  บาท/ปี ชั้นปรีคลินิก (ปี2-3) เท่ากบั 349,519 บาท/ปี  ชั้นคลินิก (4-6) เท่ากบั 794,839 บาท/
ปี  หากคิดทั้งค่าใชจ่้ายงบดาํเนินการและงบลงทุน ค่าใชจ่้ายต่อหัวนกัศึกษาแพทย ์1 คน ชั้นปีท่ี 1 เท่ากบั 
81,278  บาท/ปี  ชั้นปรีคลินิก (ปี2-3) เท่ากบั 460,581 บาท/ปี   ชั้นคลินิก (4-6) เท่ากบั 993,462 บาท/ปี 

วนัชยั    แหลมหลกัสกลุ (2545)  วิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตนกัศึกษาปริญญาตรี
ต่อเน่ือง หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาตน้ทุนกับความสูญเปล่าในการผลิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงมี 2 รอบการเรียน คือรอบเช้า  2 ปี และรอบบ่าย 3 ปี หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต ทุกสาขา โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
งบประมาณรายได ้ ปีงบประมาณฯ 2544 พบว่า ตน้ทุนในการผลิตนกัศึกษารอบเชา้ 2 ปี ไดแ้ก่ สาขา
เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั เท่ากบั  74,956.94 บาท  สาขาเคร่ืองตน้กาํลงั เท่ากบั 80,012.68 บาท  
สาขาการเช่ือม เท่ากับ 80,395.84 บาท สาขาเคร่ืองกล เท่ากับ 81,884.86  บาท สาขาโยธาและ
อิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 81,957.47  บาท ส่วนรอบบ่าย 3 ปี  ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีโยธา เท่ากับ 
92,279.97 บาท สาขาเคร่ืองกล เท่ากบั 113,897.52 บาท สาขาศิลปะอุตสาหกรรม  เท่ากบั 116,486.48 
บาท  สาขาอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั เท่ากบั 121,993.82 บาท  สาขาเคร่ืองตน้กาํลงั เท่ากบั  125,504.19 
บาท  สาขาการเช่ือม เท่ากบั 128,045.60 บาท  และ  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากบั 146,431.09  บาท 
โดยรวมพบวา่ นกัศึกษารอบบ่าย 3  ปี มีตน้ทุนการผลิต มากกวา่ นกัศึกษารอบเชา้ 2 ปี 

งานนโยบายและแผน   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542) วิจัยเร่ือง  
ค่าใชจ่้ายต่อหัวในการผลิตบณัฑิตแพทย ์คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  
1) ทราบถึงตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่อภาระงานสอน (Cost/SCCH) รายภาควิชา ดา้นการจดัการศึกษาภายใน
คณะแพทยศาสตร์  2) ทราบถึงตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่อหลกัสูตร เฉพาะปี 2 - ปี 6 ซ่ึงแบ่งตน้ทุนออกเป็น   
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3 หน่วยตน้ทุน ไดแ้ก่ สาํนกังานเลขานุการ  ภาควิชา  และโรงพยาบาล  จาํแนกตน้ทุน ไดแ้ก่ ตน้ทุน
ค่าแรง  ตน้ทุนวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน  ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษา คณะแพทยศาสตร์ใชต้น้ทุนเฉล่ีย
ในการผลิตบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2- ปี 6 เป็นเงิน 445,006.63 บาท/คน/ปี โดยแยกเป็นชั้นปีดงัน้ี ชั้นปีท่ี 2 
เท่ากบั 107,662.57 บาท/คน/ปี  ชั้นปีท่ี 3  เท่ากบั  135,904.47  บาท/คน/ปี  ชั้นปีท่ี 4 เท่ากบั 706,990.3 
บาท/คน/ปี  ชั้นปีท่ี 5 เท่ากบั  806,012.70 บาท/คน/ปี  ชั้นปีท่ี 6  เท่ากับ 471,463.04  บาท/คน/ปี                
รวม 5 ปี เท่ากบั 2,225,033.13 บาท/คน  ส่วนตน้ทุนต่อภาระงานสอน (Cost/SCCH) ของภาควิชาท่ีมี
จาํนวนมากท่ีสุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เท่ากบั 73,997.74 บาท รองลงมาคือ ภาควิชารังสีวิทยา 
เท่ากบั 69,073.79 บาท และ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เท่ากบั 27,958.81 บาท  ตามลาํดบั และเม่ือแยกตาม
ประเภทของตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนท่ีมีสดัส่วนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าแรง ร้อยละ 71.32 รองลงมาคือ 
ตน้ทุนค่าวสัดุ ร้อยละ 16.76 และตน้ทุนค่าลงทุน ร้อยละ 11.92 ตามลาํดบั 
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บทที ่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ในการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) จากเอกสารต่าง ๆ 
ซ่ึงไดแ้ก่เงินงบประมาณแผน่ดินและเงินงบประมาณรายไดจ้ากคณะแพทยศาสตร์ และศูนยก์ารแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งเก็บขอ้มูลสถิติจาํนวนนกัศึกษาปริญญาตรี 
หลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต ท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2551 - 2556 โดยจาํนวนนกัศึกษาท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที ่3.1  แสดงจาํนวนนกัศึกษา ตั้งปีการศึกษา 2551 - 2556 

 

 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสาํรวจท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ซ่ึงมีขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 แบบสาํรวจขอ้มูลค่าใชจ่้ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และ เงินงบประมาณรายได้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรโรฒ 

ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 
1 131 131 131 163 172 184 
2 126 120 128 130 162 172 

3 127 136 133 128 129 162 
4 120 127 125 132 128 129 

5 123 117 125 127 131 128 
6 93 126 118 124 131 134 

ทีม่า : กองบริการการศึกษา สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (2556) 
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3.2.2 แบบสาํรวจขอ้มูลค่าใชจ่้ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และ เงินงบประมาณรายได ้
ของศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉพาะงบดาํเนินการ ไม่รวมค่า
ยาและเวชภณัฑ ์

3.2.3 แบบสาํรวจสถิติจาํนวนนกัศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในปีการศึกษา 2551 - 2556 

3.2.4 แบบสํารวจขอ้มูลสถิติผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ของศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.3.1 รวบรวมขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2551 - 2556 
3.3.2 รวมรวมขอ้มูลค่าใชจ่้ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และงบประมาณรายได้

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2551 - 2556 ยกเวน้งบลงทุน
(เฉพาะค่าท่ีดิน) 

3.3.3 รวมรวมขอ้มูลค่าใชจ่้ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และงบประมาณรายได้
ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเฉพาะงบดาํเนินการ (ยกเวน้ค่ายา
และเวชภณัฑ)์ ปีงบประมาณ 2551 - 2556   

3.3.4 รวบรวมขอ้มูลสถิติผูป่้วยในและผูป่้วยนอกทั้ งหมด ของศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 2556 
 
3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการคาํนวณตน้ทุนรวม
จากการกระจายตน้ทุนต่าง ๆ มายงัหน่วยตน้ทุนการผลิตบณัฑิตแพทยโ์ดยตรง 

3.4.2 วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหาต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิตแพทย์หลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต   มีดงัน้ี 

3.4.2.1 จดักลุ่มของตน้ทุนต่าง ๆ โดยจาํแนกเป็น ตน้ทุนทางตรง ตน้ทุนทางออ้ม 
3.4.2.2 บนัทึกขอ้มูลค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และ เงินงบประมาณ

รายได ้ทั้งส่วนของคณะแพทยศาสตร์ และส่วนของศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี  
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3.4.2.3  คาํนวณหาตน้ทุนรวมในแต่ละปีทั้งท่ีเป็นตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้ม
ประกอบดว้ย งบบุคลากร  งบดาํเนินการ และงบลงทุน ดงัน้ี 

1) งบบุคลากร คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นผลตอบแทนในการปฏิบติังาน ได้แก่ 
ค่าจา้งอาจารยผ์ูส้อน  ค่าจา้งพนกังานประจาํ  ค่าจา้งพนกังานชัว่คราว 

2) งบดําเนินการคือ  ค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ในส่วนการดําเนินงานของคณะ
แพทยศาสตร์ ประกอบดว้ย งบดาํเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 

3) งบลงทุนคือ  ค่าใชจ่้ายในส่วนของครุภณัฑ ์อาคารและส่ิงก่อสร้าง โดยมี
การคิดค่าเส่ือมราคา ไดแ้ก่กาํหนดใหอ้าคาร มีอายกุารใชง้านเฉล่ีย 40  ปี  ครุภณัฑส์าํนกังาน มีอายกุาร
ใชง้านเฉล่ีย 5  ปี และครุภณัฑก์ารศึกษา มีอายกุารใชง้าน 5  ปี ตามลาํดบั 

3.4.2.4 คาํนวณหาค่าเส่ือมราคาอาคาร ครุภณัฑท์างการศึกษา และครุภณัฑ์
สาํนกังาน ในแต่ละปี เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าตดัเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละปีงบประมาณ 
 3.4.2.5 นําข้อมูลต้นทุนท่ีได้มาคาํนวณหาต้นทุนในการผลิตบัณฑิตแพทย์โดย
จาํแนกตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต  ปีการศึกษา  2551 - 2556 

2) วิเคราะห์ตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
โดยจาํแนกตามตน้ทุนทางตรง และตน้ทุนทางออ้ม 

3) วิเคราะห์ตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต  ตามเกณฑก์ลุ่มสถาบนัแพทย ์

3.4.3 หลกัเกณฑก์ารคิดตน้ทุนมีดงัต่อไปน้ี 
       3.4.3.1  หลกัในการคิดตน้ทุนต่อหน่วยการศึกษาตามกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (ทบวงมหาวิทยาลยั, 2545, น. 92) 
1) ตน้ทุนส่วนของโรงพยาบาล คิดเฉพาะงบดาํเนินการ ไม่รวมค่ายาและ

เวชภณัฑแ์ละไม่รวมงบลงทุน 
2) แหล่งเงินท่ีคิดต้นทุน คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได ้              

ไม่รวมเงินประกนัสงัคม และเงินจากมูลนิธิ 
3) ค่าใชจ่้ายบุคลากร สายอาจารย ์คิดสัดส่วนภาระงานดา้นการเรียนการ

สอนของภาควิชาทางพรีคลีนิค เป็นร้อยละ 50 และทางคลินิกเป็นร้อยละ 50 ตามลาํดับ สําหรับ
หลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต 
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4) ค่าใชจ่้ายบุคลากร สายสนบัสนุน ท่ีสังกดัภาควิชาจะใชเ้กณฑปั์นส่วน
เช่นเดียวกบัภาระงานของบุคลากรสายอาจารย ์

5) รวบรวมเงินเดือนสนบัสนุนส่วนกลาง นาํมาปันส่วนลงหลกัสูตรต่าง ๆ 
ตามจาํนวนนกัศึกษา ทุกหลกัสูตรคณะแพทยศาสตร์ 

6) รวบรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ไม่รวมค่ายาและเวชภณัฑ)์ นาํมาปันส่วนลง
หลกัสูตรต่าง ๆ ตามจาํนวนนกัศึกษา 

7) ตน้ทุนจากโรงพยาบาลจะนาํมาคิดเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน
ทางคลินิก และเกณฑ ์ดงัน้ี ตน้ทุนค่าบริการพื้นฐาน: ตน้ทุนค่าบริการทางการแพทย ์= 70 : 30 
 3.4.3.2  ตน้ทุนส่วนของโรงพยาบาล ถือเป็นตน้ทุนทางตรงเน่ืองจากเป็นหน่วยงาน
ท่ีมีส่วนขบัเคล่ือนการผลิตบณัฑิตโดยตรง เฉพาะนกัศึกษา ปี 4 - 6 ซ่ึงตอ้งใชโ้รงพยาบาลในการฝึก
ปฏิบติังานจริง  โดยใชจ้าํนวนผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน จาํนวนนกัศึกษาแพทยใ์นชั้นคลินิก ตามเกณฑ์
ทบวงมหาวิทยาลยัท่ีกาํหนดใหน้กัศึกษาปี 4 - 6 จาํนวน 1 คนตอ้งดูแลผูป่้วยในและผูป่้วยนอกในการ
ปันส่วน (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545) ซ่ึงหลกัเกณฑก์ารปันส่วน มีดงัน้ี 

1) นาํรายจ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนของโรงพยาบาล (เฉพาะงบดาํเนินการ) ในปี
นั้น ๆ มาใชค้าํนวณหาค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอนของผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ของนกัศึกษา 1 คน 
ต่อ 3 ชั้นปี (ปี 4-6) 

2) ตน้ทุนค่าบริการพื้นฐาน : ตน้ทุนค่าบริการทางการแพทย ์  = 70 : 30    
3) นาํสถิติผูป่้วยทั้งหมด ทั้งผูป่้วยใน และผูป่้วยนอก ท่ีมาใช้บริการใน

โรงพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจริงในปีนั้น ๆ นาํมาเป็นฐานในการคาํนวณ 
4) กาํหนดให้นักศึกษาปี 4 และ ปี 5 จาํนวน 1 คน ตอ้งดูแลผูป่้วยนอก 

จาํนวน 2 ราย/สปัดาห์ หรือปีละ 100 ราย และ ผูป่้วยใน 2 ราย/สปัดาห์ หรือปีละ 100 คน  
5) กาํหนดให้นกัศึกษาปี 6 จาํนวน 1 คน  ตอ้งดูแลผูป่้วยนอกวนัละ 4 ราย 

หรือปีละ 1,460 ราย  และตอ้งดูแลผูป่้วยในเช่นเดียวกบันกัศึกษาปี 4 และ ปี 5 
6) การหา Unit Cost ของนกัศึกษา 1 คนใน 1 ปี ของนกัศึกษาทั้ง  3 ชั้นปี 

(ปี 4 ถึง ปี 6) ทาํไดโ้ดย นาํค่าใชจ่้ายจาํนวน 30% ของตน้ทุนค่าบริการการทางการแพทย ์ มาหารดว้ย 
จาํนวนนกัศึกษาทั้ง 3 ชั้นปี จะได ้ Unit Cost ต่อนกัศึกษา 1 คน  
 3.4.3.3  ตน้ทุนทางตรง  คือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบันกัศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ เช่น ค่าตอบแทนค่าสอนอาจารยพ์ิเศษ เงินเดือนพนกังานสายวิชาการ เป็นตน้ 
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 3.4.3.4  ตน้ทุนทางออ้ม ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุน
การศึกษาของนกัศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เช่น ค่าตอบแทนพนักงานสายสนับสนุน  ค่าใชส้อยต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

3.4.4  ค่าสถิติและสูตรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 2.4.4.1  การคาํนวณตน้ทุนรวม 
Total Cost = Direct Cost +  Indirect Cost 

 

โดยท่ี Total Cost คือ ตน้ทุนรวมทั้งหมดในการจดัการศึกษาการผลิตบณัฑิตแพทย ์ 
 Direct Cost คือ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดในการจดัการศึกษาการผลิตบณัฑิตแพทย ์ 
 Indirect Cost คือ ตน้ทุนทางออ้มทั้งหมดในการจดัการศึกษาการผลิตบณัฑิตแพทย ์ 
 Fixed Cost คือ ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดในการจดัการศึกษาการผลิตบณัฑิตแพทย ์ 
 Variable Cost คือ ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดในการจดัการศึกษาการผลิตบณัฑิตแพทย ์
 
 2.4.4.2  การคาํนวณตน้ทุนต่อหวั ในการผลิตบณัฑิตแพทย ์ในแต่ละชั้นปี 
 

 
 
 
 2.4.4.3  การคาํนวณตน้ทุนต่อหวั ในการผลิตบณัฑิตแพทย ์1 รุ่นการศึกษา 
 
ตน้ทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิตแพทย ์  =     ตน้ทุนต่อหวันกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 + ชั้นปีท่ี 2 + ชั้นปีท่ี 3 +  
                 ชั้นปีท่ี 4 + ชั้นปีท่ี 5 + ชั้นปีท่ี 6 

 

2.4.4.4 การคาํนวณค่าเส่ือมราคาใชว้ิธีเสน้ตรง 

  
 
 

กาํหนดให้   ส่ิงก่อสร้าง อาคาร มีอายุการใชง้าน 40 ปี ครุภณัฑ์สํานักงาน และ ครุภณัฑ์
การศึกษา มีอายกุารใชง้าน 5 ปี  

ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น/ปี  =     
ราคาทุนของทรัพยสิ์น

อายกุารใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ
 

ตน้ทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิตแพทย ์แต่ละชั้นปี   =       
ตน้ทุนรวมในปีการศึกษานั้น	ๆ

จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น ๆ
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ 

 

4.1  การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นาํเสนอในรูปแบบของตารางวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแสดง ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ ผลรวมของตน้ทุน ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ หรือศึกษา
คน้ควา้  ซ่ึงนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

4.1.1 วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต               
ปีการศึกษา  2551-2556 

4.1.2 วิเคราะห์ตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต โดยจาํแนก
ตามตน้ทุนทางตรง และตน้ทุนทางออ้ม 

4.1.3 วิเคราะห์ตน้ทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  ตาม 
เกณฑก์ลุ่มสถาบนัแพทย ์

 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการวิเคราะห์ต้นทุนต้นทุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยวิเคราะห์นักศึกษาจาํนวน 1 รุ่น การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา     
2551-2556   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

4.2.1  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต               
ปีการศึกษา  2551-2556 

 
 
 
 
 
 



44 

 

 
 

ตารางที ่4.1  แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของค่าใชจ้่ายจริงจากงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายได ้คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 - 2556 
 

 หน่วย : บาท 

  
ปีการศึกษา 

  

หมวดรายจ่าย 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลีย่/ต่อปี 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % 

1.  งบบุคลากร 68,431,940 60.82 69,496,107 57.99 67,617,823 56.70 73,460,263 58.96 77,730,177 51.00 84,045,672 45.83 73,463,664 54.29 

 
ค่าจา้งบุคลากรสายวชิาการ 62,202,480 55.28 62,161,973 51.87 59,406,279 49.82 65,102,025 52.26 69,028,353 45.29 74,853,758 40.82 65,459,145 48.37 

 
ค่าจา้งพนกังานสายสนบัสนุน 6,229,460 5.54 7,334,134 6.12 8,211,544 6.89 8,358,238 6.71 8,701,824 5.71 9,191,914 5.01 8,004,519 5.91 

2.  งบลงทุน 22,959,265 20.40 23,373,374 19.50 21,110,391 17.70 18,813,416 15.10 39,971,411 26.23 58,926,580 32.14 30,859,073 22.80 

 
ค่าครุภณัฑท์างการศึกษา 13,410,095 11.92 13,630,228 11.37 11,426,673 9.58 9,609,366 7.71 30,843,879 20.24 49,622,028 27.06 21,423,712 15.83 

 
ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน 1,627,869 1.45 1,821,845 1.52 1,751,287 1.47 1,271,619 1.02 695,101 0.46 872,121 0.48 1,339,973 0.99 

 
ค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง 7,921,301 7.04 7,921,301 6.61 7,932,431 6.65 7,932,431 6.37 8,432,431 5.53 8,432,431 4.60 8,095,388 5.98 

3.  งบดาํเนินงาน 13,372,975 11.88 15,802,049 13.19 17,026,817 14.28 19,610,266 15.74 19,562,893 12.84 28,165,446 15.36 18,923,408 13.98 

 
ค่าตอบแทน 5,625,357 5.00 7,187,506 6.00 8,297,837 6.96 9,450,597 7.59 7,854,323 5.15 9,075,205 4.95 7,915,138 5.85 

 
ค่าใชส้อย 2,947,961 2.62 2,925,027 2.44 3,166,158 2.66 3,701,937 2.97 5,113,593 3.36 12,083,102 6.59 4,989,630 3.69 

 
วสัดุการศึกษา 2,323,283 2.06 2,706,326 2.26 2,695,458 2.26 3,215,887 2.58 3,279,854 2.15 3,357,684 1.83 2,929,749 2.16 

 
วสัดุสาํนกังาน 1,515,796 1.35 1,941,299 1.62 1,716,535 1.44 1,868,543 1.50 1,859,650 1.22 1,795,468 0.98 1,782,882 1.32 

 
ค่าสาธารณูปโภค 960,577 0.85 1,041,891 0.87 1,150,829 0.97 1,373,302 1.10 1,455,472 0.95 1,853,986 1.01 1,306,009 0.97 

4.  งบเงนิอุดหนุน 5,102,176 4.53 8,917,321 7.44 8,916,320 7.48 8,290,154 6.65 10,645,743 6.99 6,281,213 3.43 8,025,488 5.93 

 
เงินอุดหนุน 4,250,026 3.78 6,884,966 5.74 6,706,376 5.62 5,945,401 4.77 6,945,475 4.56 5,597,138 3.05 6,054,897 4.47 

 
โครงการต่างๆ 852,149 0.76 2,032,356 1.70 2,209,944 1.85 2,344,753 1.88 3,700,269 2.43 684,075 0.37 1,970,591 1.46 

5.  งบรายจ่ายอืน่-โครงการต่างๆ 2,655,076 2.36 2,255,007 1.88 4,580,281 3.84 4,409,142 3.54 4,497,351 2.95 5,950,251 3.24 4,057,851 3.00 

รวมต้นทุนทั้งหมด 1+2+3+4+5 112,521,432 100.00 119,843,858 100.00 119,251,631 100.00 124,583,241 100.00 152,407,575 100.00 183,369,162 100.00 135,329,483 100.00 
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4.2.1.1  วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต  ปีการศึกษา  2551 - 2556  จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในปี
การศึกษา 2551 - 2556  เฉล่ียอยูท่ี่ 135,329,483  บาท  และเม่ือพิจารณาตามหมวดรายจ่าย พบวา่ 

1)  หมวดงบบุคลากร มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 73,463,664 บาท  หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 54.29 ของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  ซ่ึงสูงเป็นลาํดบั 1 และมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ค่าจา้งบุคลากรสายวิชาการ เฉล่ียปีละ 65,459,145 บาท รองลงมาคือ 
ค่าจา้งพนักงานสายสนับสนุน เฉล่ียปีละ 8,004,519 บาท  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ค่าจา้ง
บุคลากรสายวิชาการ มีค่าใช้จ่ายสูงสุด  คือ ปีการศึกษา 2556 เป็นจาํนวนเงิน 74,853,758 บาท 
รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน 69,028,353 บาท และ คือ ค่าจา้งพนักงานสาย
สนับสนุน มีค่าใช้จ่ายสูงสุดคือ ปีการศึกษา 2556 เป็นจาํนวนเงิน 9,191,914 บาท รองลงมาคือ                   
ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน 8,701,824  บาท ตามลาํดบั 

2)  หมวดงบลงทุน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 30,859,073 บาท หรือคิดเป็น                      
ร้อยละ 22.80 ของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  สูงเป็นลาํดบั 2   ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีงบลงทุนจะสูงเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ ยกเวน้ปีการศึกษา 2554  ซ่ึงค่าใชจ่้ายในงบลงทุน ตํ่ากว่าปี 2553  และเพิ่มสูงข้ึนในปีต่อมาและ
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  ค่าครุภณัฑ์ทางการศึกษา มีค่าใชจ่้าย เฉล่ียปีละ 21,423,712 บาท  
รองลงมา คือ ค่าอาคารและส่ิงก่อสร้าง มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 8,095,388 บาท และ ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน 
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 1,339,973 บาท และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ค่าครุภณัฑท์างการศึกษา      
มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 เป็นจาํนวนเงิน 49,622,028 บาท รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2555 
เป็นจาํนวนเงิน 30,843,879 บาท ค่าครุภณัฑ์สํานักงาน มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2552 เป็น
จาํนวนเงิน 1,821,845 บาท รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2553 เป็นจาํนวนเงิน 1,751,287 บาท และ                   
ค่าอาคารและส่ิงก่อสร้าง มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2555  เป็นจาํนวนเงิน 
8,432,431 บาท รองลงมาคือปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554  เป็นจาํนวนเงิน 7,932,431 บาท 
ตามลาํดบั 

3)  หมวดงบดาํเนินงาน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย ปีละ 28,165,446 บาท คิดเป็น                  
ร้อยละ 13.98 สูงเป็นลาํดบัท่ี 3  รองจากงบบุคลากร ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีค่าใชจ่้ายหมวดงบดาํเนินงานจาก
สูงข้ึนเร่ือย ๆ จากปีก่อน ๆ  และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  ค่าตอบแทน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 
7,915,138 บาท  รองลงมาคือ ค่าใช้สอย มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 4,989,630 บาท ค่าวสัดุการศึกษา                     
มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 2,929,749 บาท วัสดุสํานักงาน 1,782,882 บาท และ ค่าสาธารณูปโภค                         
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มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 1,306,010 บาท เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ค่าตอบแทน มีค่าใชจ่้ายสูงสุด 
คือ ปีการศึกษา 2554  เป็นจาํนวนเงิน 9,450,597 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2556 เป็นจาํนวนเงิน 
9,075,205 บาท ค่าใชส้อย มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556  เป็นจาํนวนเงิน 12,083,102 บาท 
รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2555  เป็นจาํนวนเงิน 5,113,593 บาท ค่าวสัดุการศึกษา มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ 
ปีการศึกษา 2556  เป็นจาํนวนเงิน 3,357,684 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน 
3,279,854 บาท ค่าวสัดุสาํนกังาน มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2552 เป็นจาํนวนเงิน 1,941,299 
บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2554 เป็นจํานวนเงิน 1,868,543 บาท  และ ค่าสาธารณูปโภค                           
มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 เป็นจาํนวนเงิน 1,853,986 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2555 
เป็นจาํนวนเงิน 1,455,472 บาท ตามลาํดบั 

4)  หมวดงบเงินอุดหนุน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ  8,025,488  บาท คิดเป็น                     
ร้อยละ 5.93  สูงเป็นลาํดับท่ี 4 รองจาก งบดาํเนินงาน และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเงิน
อุดหนุนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 6,054,897 บาท และมีเงินอุดหนุนในการจัดโครงการ เฉล่ียปีละ 
1,970,591 บาท  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ เงินอุดหนุน มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2555 
เป็นจาํนวนเงิน 6,945,475 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2552  เป็นจาํนวนเงิน 6,884,966 บาท และ 
เงินอุดหนุน โครงการต่าง ๆ มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน 3,700,269 บาท 
รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2554 เป็นจาํนวนเงิน 2,344,753 บาท ตามลาํดบั 

5)  หมวดงบรายจ่ายอ่ืน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 4,057,351 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
3.00  ซ่ึงปีการศึกษา 2556 มีค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด คือ 5,950,251 บาท รองลงมาคือปีการศึกษา 2555            
มีค่าใชจ่้าย 4,497,351 บาท และ ปีการศึกษา 2553  มีค่าใชจ่้าย 4,580,281 บาทตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของค่าใชจ้่ายจริงจากงบประมาณแผน่ดิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2551 - 2556 

 

 

 
 หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 

ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลีย่/ต่อปี 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % 

1.  งบบุคลากร 63,776,853 67.59 63,907,607 64.88 62,147,123 64.26 67,973,263 66.42 71,835,177 55.48 77,797,672 49.03 67,906,283 59.91 

ค่าจา้งบุคลากรสายวชิาการ 62,202,480 65.92 62,161,973 63.10 59,406,279 61.43 65,102,025 63.62 69,028,353 53.31 74,853,758 47.18 65,459,145 57.75 
ค่าจา้งพนกังานสาย
สนบัสนุน 1,574,373 1.67 1,745,634 1.77 2,740,844 2.83 2,871,238 2.81 2,806,824 2.17 2,943,914 1.86 2,447,138 2.16 

2.  งบลงทุน 20,336,874 21.55 21,068,983 21.39 19,584,870 20.25 17,499,617 17.10 39,007,080 30.13 57,962,249 36.53 29,243,279 25.80 

ค่าครุภณัฑท์างการศึกษา 11,211,205 11.88 11,759,338 11.94 10,345,783 10.70 8,740,198 8.54 30,824,179 23.81 49,602,328 31.26 20,413,838 18.01 

ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน 1,627,869 1.73 1,811,845 1.84 1,741,287 1.80 1,261,619 1.23 685,101 0.53 862,121 0.54 1,331,640 1.17 

ค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง 7,497,800 7.95 7,497,800 7.61 7,497,800 7.75 7,497,800 7.33 7,497,800 5.79 7,497,800 4.73 7,497,800 6.62 

3.  งบดาํเนินงาน 9,153,431 9.70 10,705,444 10.87 11,226,530 11.61 12,067,546 11.79 12,545,129 9.69 19,820,689 12.49 12,586,462 11.10 

ค่าตอบแทน 3,533,173 3.74 4,157,345 4.22 4,815,729 4.98 4,654,916 4.55 4,024,998 3.11 4,321,860 2.72 4,251,337 3.75 

ค่าใชส้อย 836,972 0.89 877,424 0.89 896,919 0.93 1,080,538 1.06 2,041,995 1.58 8,577,230 5.41 2,385,180 2.10 

ค่าวสัดุการศึกษา 2,323,283 2.46 2,706,326 2.75 2,695,458 2.79 3,215,887 3.14 3,279,854 2.53 3,357,684 2.12 2,929,749 2.58 

ค่าวสัดุสาํนกังาน 1,515,796 1.61 1,941,299 1.97 1,716,535 1.77 1,868,543 1.83 1,859,650 1.44 1,795,468 1.13 1,782,882 1.57 

ค่าสาธารณูปโภค 944,206 1.00 1,023,051 1.04 1,101,889 1.14 1,247,662 1.22 1,338,632 1.03 1,768,446 1.11 1,237,314 1.09 

4.  งบเงนิอุดหนุน 1,094,698 1.16 2,826,220 2.87 3,750,167 3.88 4,795,727 4.69 6,095,004 4.71 3,086,223 1.95 3,608,006 3.18 

เงินอุดหนุน 242,548 0.26 793,864 0.81 1,540,223 1.59 2,450,974 2.40 2,394,736 1.85 2,402,148 1.51 1,637,416 1.44 

โครงการต่างๆ 852,149 0.90 2,032,356 2.06 2,209,944 2.29 2,344,753 2.29 3,700,269 2.86 684,075 0.43 1,970,591 1.74 

รวมทั้งสิ้น 1+2+3+4 94,361,855 100.00 98,508,254 100.00 96,708,690 100.00 102,336,153 100.00 129,482,391 100.00 158,666,833 100.00 113,344,029 100.00 



48 

 

4.2.1.2  วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต  ปีการศึกษา  2551 - 2556  จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั                        
ศรีนทรวิโรฒ  จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  ในปีการศึกษา 2551 - 2556 เฉล่ียปีละ 
113,344,029 บาท และเม่ือพิจารณาตามหมวดรายจ่าย พบวา่ 

1)  หมวดงบบุคลากร มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 67,906,283 บาท  หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 59.91 ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด   ซ่ึงสูงเป็นลาํดบัแรก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ ค่าจา้งบุคลากรสายวิชาการ มีค่าใชจ่้าย เฉล่ียปีละ 65,459,145 บาท รองลงมาคือ ค่าจา้งพนกังาน
สายสนับสนุน มีค่าใช้จ่าย เฉล่ียปีละ 2,447,138 บาท  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ค่าจ้าง
บุคลากรสายวิชาการ มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 เป็นจาํนวนเงิน  74,853,758 บาท 
รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน 69,028,353  บาท และ ค่าจา้งบุคลากรสายสนบัสนุน     
มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556  เป็นจาํนวนเงิน  2,943,914 บาท  รองลงมาคือปีการศึกษา 
2555 เป็นจาํนวนเงิน  2,806,824 บาท  ตามลาํดบั 

2)  หมวดงบลงทุน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 29,243,279 บาท หรือคิดเป็น               
ร้อยละ 25.80 ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  สูงเป็นลาํดบั 2 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  
ครุภณัฑท์างการศึกษา มีค่าใชจ่้าย เฉล่ียปีละ 20,413,838 บาท  รองลงมา คือ ค่าอาคารและส่ิงก่อสร้าง 
มีค่าใชจ่้าย เฉล่ียปีละ 7,497,800 บาท และครุภณัฑ์สํานักงาน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 1,331,640 บาท 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ค่าครุภณัฑ์ทาการศึกษา มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556   
เป็นจาํนวนเงิน 49,602,328 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2555  เป็นจาํนวนเงิน 30,824,179 บาท                 
ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2552  เป็นจาํนวนเงิน 1,811,845 บาท 
รองลงมาคือปีการศึกษา 2553 เป็นจํานวนเงิน 1,741,287 บาท และ ค่าอาคารและส่ิงก่อสร้าง                          
มีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 7,497,800 บาท  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2556 

3)  หมวดงบดาํเนินงาน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย ปีละ 12,586,642 บาท คิดเป็น                 
ร้อยละ 11.10  ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  สูงเป็นลาํดบัท่ี 3 รองจากงบบุคลากร ซ่ึงมีแนวโนม้
ท่ีค่าใชจ่้ายหมวดงบดาํเนินงานจากสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากปีก่อน ๆ  และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  
ค่าตอบแทน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 4,251,337 บาท  รองลงมาคือ ค่าใชส้อยและวสัดุ มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย             
ปีละ 8,335,125 บาท ค่าวสัดุการศึกษา มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2553 เป็นจาํนวนเงิน  
4,815,729 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2554 เป็นจาํนวนเงิน 4,654,916 บาท ค่าวสัดุสํานักงาน                    
มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2552  เป็นจาํนวนเงิน 1,941,299 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2554 
เป็นจาํนวนเงิน 1,868,543 บาท  และ ค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 1,237,314 บาท                      
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ค่าตอบแทน มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2553 เป็นจาํนวนเงิน 
4,815,729 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2554 เป็นจาํนวนเงิน  4,654,916 บาท  ค่าใชส้อยและวสัดุ                     
มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556  เป็นจาํนวนเงิน 15,498,829 บาท รองลงมาคือปีการศึกษา 
2555 เป็นจาํนวนเงิน 8,520,131 บาท และ ค่าสาธารณูปโภค มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 
เป็นจาํนวนเงิน 1,768,446 บาท รองลงมาคือปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน  1,338,632 บาท 

4) หมวดงบเงินอุดหนุน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 3,608,006 บาท คิดเป็น                 
ร้อยละ 3.18 ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด สูงเป็นลาํดบัท่ี 4 รองจาก งบดาํเนินงาน และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่าเงินอุดหนุนมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 1,637,416 บาท และมีเงินอุดหนุน                
ในการจัดโครงการ เฉล่ียปีละ 1,970,591 บาท  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เงินอุดหนุน                       
มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2554 เป็นจาํนวนเงิน 2,450,974 บาท รองลงมาคือปีการศึกษา 2556  
เป็นจาํนวนเงิน 2,402,148 บาท และ เงินอุดหนุน โครงการต่าง ๆ  มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 
2555  เป็นจาํนวนเงิน 3,700,269 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2,344,753 บาท ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของค่าใชจ้่ายจริงจากงบประมาณรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2551 - 2556 

 

หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 

ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลีย่/ต่อปี 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % 

1.  งบบุคลากร 

ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน 4,655,088 25.63 5,588,500 26.19 5,470,700 24.27 5,487,000 24.66 5,895,000 25.71 6,248,000 25.29 5,557,381 25.28 

2.  งบลงทุน 2,622,391 14.44 2,304,391 10.80 1,525,521 6.77 1,313,799 5.91 964,331 4.21 964,331 3.90 1,615,794 7.35 

ค่าครุภณัฑท์างการศึกษา 2,198,890 12.11 1,870,890 8.77 1,080,890 4.79 869,168 3.91 19,700 0.09 19,700 0.08 1,009,873 4.59 

ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน - - 10,000 0.05 10,000 0.04 10,000 0.04 10,000 0.04 10,000 0.04 8,333 0.04 

ค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง 423,501 2.33 423,501 1.98 434,631 1.93 434,631 1.95 934,631 4.08 934,631 3.78 597,588 2.72 

3.  งบดาํเนินงาน 4,219,544 23.24 5,096,605 23.89 5,800,287 25.73 7,542,720 33.90 7,017,763 30.61 8,344,757 33.78 6,336,946 28.82 

ค่าตอบแทน 2,092,184 11.52 3,030,161 14.20 3,482,107 15.45 4,795,681 21.56 3,829,325 16.70 4,753,345 19.24 3,663,801 16.66 

ค่าใชส้อย 2,110,989 11.62 2,047,604 9.60 2,269,240 10.07 2,621,399 11.78 3,071,598 13.40 3,505,872 14.19 2,604,450 11.85 

ค่าสาธารณูปโภค 16,371 0.09 18,840 0.09 48,940 0.22 125,640 0.56 116,840 0.51 85,540 0.35 68,695 0.31 

4.  งบเงนิอุดหนุน-เงนิอุดหนุน 4,007,478 22.07 6,091,101 28.55 5,166,153 22.92 3,494,427 15.71 4,550,739 19.85 3,194,990 12.93 4,417,481 20.09 

5.  งบรายจ่ายอืน่ - โครงการต่างๆ 2,655,076 14.62 2,255,007 10.57 4,580,281 20.32 4,409,142 19.82 4,497,351 19.62 5,950,251 24.09 4,057,851 18.46 

รวมทั้งสิ้น 1+2+3+4+5 18,159,577 100.00 21,335,605 100.00 22,542,941 100.00 22,247,089 100.00 22,925,184 100.00 24,702,328 100.00 21,985,454 100.00 
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4.2.1.3 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต  ปีการศึกษา  2551 - 2556  จากเงินงบประมาณรายได ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒ  จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ในปีการศึกษา 2551 - 2556 เฉล่ียอยู่ท่ี  
21,985,454 บาท  และเม่ือพิจารณาตามหมวดรายจ่าย พบวา่ 

1) หมวดงบบุคลากร ค่าจา้งพนักงานสายสนับสนุน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 
5,557,381 บาท  หรือคิดเป็น ร้อยละ 25.28  ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  ซ่ึงสูงเป็นลาํดบั 1 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัหมวดค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า งบบุคลากรมีแนวโนม้
ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือย ตั้งแต่ปี 2551 - 2556 

2) หมวดงบลงทุน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 1,615,794 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
7.35 ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  สูงเป็นลาํดบั 5 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  ครุภณัฑ์
ทางการศึกษา มีค่าใช้จ่าย เฉล่ียปีละ 1,009,873 บาท  รองลงมา คือ ค่าอาคารและส่ิงก่อสร้าง                           
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 597,588 บาท  ครุภณัฑส์าํนกังาน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 8,333 บาท และเม่ือพิจารณา
เป็นรายปีในแต่ละปีการศึกษา จะพบวา่ ค่าครุภณัฑท์างการศึกษา มีค่าใชจ่้ายสูงสูด คือ ปีการศึกษา 2551  
เป็นจาํนวนเงิน 2,198,890 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2552  เป็นจาํนวนเงิน  1,870,890 บาท ครุภณัฑ์
สาํนกังาน มีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึงปีการศึกษา 2556  และค่าอาคารและ
ส่ิงก่อสร้าง มีค่าใช้จ่ายสูงสุดปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2555 รองลงมาคือ ปีการศึกษา                      
2553 - 2554 มีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 423,501 บาท  ตามลาํดบั 

3) หมวดงบดาํเนินงาน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย ปีละ 6,336,946 บาท คิดเป็นร้อยละ 
28.82 ของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้ งหมด สูงเป็นลําดับท่ี  2 รองจากงบบุคลากร เม่ือพิจารณา                         
ในรายละเอียดพบว่า  ค่าตอบแทน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 3,663,801 บาท  รองลงมาคือ ค่าใช้สอย                    
มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 2,604,450 บาท  ค่าวสัดุการศึกษา มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556                  
เป็นจาํนวนเงิน 3,357,684 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน 3,279,854 บาท ค่าวสัดุ
สํานักงาน มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2552 เป็นจาํนวนเงิน 1,941,299 บาท รองลงมาคือ                       
ปีการศึกษา 2554  เป็นจาํนวนเงิน 1,868,543 บาท  และ ค่าสาธารณูปโภค มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 68,695 
บาท เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ค่าตอบแทน ท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 เป็นจาํนวน
เงิน 4,753,345 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2554  เป็นจาํนวนเงิน  4,795,681 บาท ค่าใชส้อย มีค่าใชจ่้าย
สูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556  เป็นจาํนวนเงิน  3,505,872 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวน
เงิน 3,071,598 บาท และค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2554 เป็นจาํนวนเงิน 
125,640 บาท  รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน  116,840 บาท ตามลาํดบั 



52 
 

4) หมวดงบเงินอุดหนุน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ  4,417,481.36 บาทสูงเป็น
ลาํดบัท่ี 3 รองจากงบดาํเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20.09 ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดจะพบว่า ในปี 2552 มีค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด คือ 6,091,101 บาท รองลงมาคือ ปี 2553                     
มีค่าใชจ่้าย 5,166,153 บาท  และ ปี 2555 มีค่าใชจ่้าย 4,550,739  บาท 

5) หมวดงบรายจ่ายอ่ืน โครงการต่าง ๆ มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 4,057,851   
บาท  สูงเป็นลาํดบัท่ี 4 รองจากงบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 18.46 ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ในปี 2556 มีค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการสูงท่ีสุด คือ 5,950,251 
บาท รองลงมาคือ ปี 2555 มีค่าใชจ่้าย 4,497,351 บาท  และ ปี 2553  มีค่าใชจ่้าย 4,580,281 บาท 
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 ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของค่าใชจ้่ายจริงจากงบประมาณแผน่ดินและเงินงบประมาณรายไดศู้นยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ     
  สยามบรมราชกมุารี  ซึ่งพิจารณาเฉพาะ งบดาํเนินการในสดัส่วนร้อยละ 30 หลงัจากหกัค่ายาและเวชภณัฑ ์ 

 
หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 

ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลีย่/ต่อปี 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % 

1.  งบบุคลกร 38,895,133 28.33 41,813,669 31.94 43,830,455 28.97 48,360,232 30.12 57,425,348 33.93 73,435,601 37.33 50,626,740 32.11 

2.  งบดาํเนินงาน 87,954,045 64.07 78,887,189 60.26 94,963,524 62.76 97,705,982 60.86 104,419,624 61.69 106,437,735 54.11 95,061,350 60.29 

 
ค่าตอบแทน 38,551,461 28.08 41,983,110 32.07 49,920,780 32.99 52,015,422 32.40 57,916,297 34.22 60,361,887 30.69 50,124,826 31.79 

 
ค่าใชส้อย 40,809,624 29.73 16,438,854 12.56 18,416,386 12.17 17,276,527 10.76 17,472,903 10.32 16,817,696 8.55 21,205,332 13.45 

 
ค่าวสัดุ 8,592,961 6.26 20,465,225 15.63 26,626,358 17.60 28,414,033 17.70 29,030,425 17.15 29,258,062 14.87 23,731,177 15.05 

3.  งบเงนิอุดหนุน 8,667,976 6.31 9,096,423 6.95 11,366,420 7.51 13,345,721 8.31 5,983,335 3.54 14,075,778 7.16 10,422,609 6.61 

4.  งบรายจ่ายอืน่ 1,767,399 1.29 1,107,412 0.85 1,156,054 0.76 1,140,526 0.71 1,424,849 0.84 2,748,114 1.40 1,557,392 0.99 

รวมทั้งสิ้น 1+2+3+4 137,284,554 100.00 130,904,692 100.00 151,316,452 100.00 160,552,461 100.00 169,253,157 100.00 196,697,226 100.00 157,668,090 100.00 
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4.2.1.4  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต  ปีการศึกษา  2551 - 2556  จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ ศูนย์
การแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงพิจารณาเฉพาะ งบดาํเนินการ 
ประกอบดว้ย งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน โดยพิจารณาในสัดส่วน
ร้อยละ 30 หลงัจากหกัค่ายาและเวชภณัฑ ์ จากตารางท่ี  4.4 ผลการวิเคราะห์มีดงัน้ี 

 1)  งบบุคลากรมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 53,626,740  บาท   คิดเป็นร้อยละ  32.11 
ปีท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 มีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 73,435,601 บาท รองลงมา คือ                  
ปีการศึกษา 2555 มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 57,425,348 บาท และ ปีการศึกษา 2554 มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 
48,360,232 บาท ตามลาํดบั 

2)  งบดาํเนินงาน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ95,061,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.29  
ปีท่ีมีค่าใชจ่้ายงบดาํเนินงานสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 มีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 106,437,735 บาท  
รองลงมาคือ  ปีการศึกษา  2555 มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ  104,419,624 บาท  และ  ปีการศึกษา  2554                           
มีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 97,705,982 บาท 

3)  งบเงินอุดหนุนมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ10,422,609 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.61
ปีท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 14,075,778 บาท รองลงมาคือ                       
ปีการศึกษา 2554  มีค่าใชจ่้าย เท่ากบั 13,345,721 บาท และปีการศึกษา 2553 มีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 
11,366,420 บาท 

4)  งบรายจ่ายอ่ืนมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 1,557,392 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.90            
ปีท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556  มีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 2,748,114 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา  
2551  มีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 1,767,399 บาท และปีการศึกษา 2555 มีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 1,424,849  บาท 

4.2.3  วเิคราะห์ต้นทุนทางตรงในการผลติบัณฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โดย
จําแนกตามต้นทุนทางตรง และ ต้นทุนทางอ้อม 



55 
 

ตารางที ่4.5  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ของตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  โดยจาํแนกตามตน้ทุนทางตรง 
หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 

ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลีย่/ต่อปี 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % 

ต้นทุนทางตรง 

1.  งบบุคลากร -ค่าจ้างพนักงาน
สายวชิาการ 62,202,480 66.62 62,161,973 65.58 59,406,279 66.65 65,102,025 68.53 69,028,353 58.15 74,853,758 51.65 65,459,145 61.76 

2.  งบลงทุน 21,331,396 22.85 21,551,529 22.74 19,359,104 21.72 17,541,797 18.47 39,276,310 33.09 58,054,459 40.06 29,519,099 27.85 

ค่าครุภณัฑท์างการศึกษา 13,410,095 14.36 13,630,228 14.38 11,426,673 12.82 9,609,366 10.12 30,843,879 25.98 49,622,028 34.24 21,423,712 20.21 

ค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง 7,921,301 8.48 7,921,301 8.36 7,932,431 8.90 7,932,431 8.35 8,432,431 7.10 8,432,431 5.82 8,095,388 7.64 

3.  งบดาํเนินงาน 6,622,724 7.09 7,732,776 8.16 6,599,863 7.40 7,520,822 7.92 6,913,034 5.82 7,224,984 4.99 7,102,367 6.70 

ค่าตอบแทน 4,299,441 4.60 5,026,450 5.30 3,904,405 4.38 4,304,935 4.53 3,633,180 3.06 3,867,300 2.67 4,172,618 3.94 

วสัดุการศึกษา 2,323,283 2.49 2,706,326 2.85 2,695,458 3.02 3,215,887 3.39 3,279,854 2.76 3,357,684 2.32 2,929,749 2.76 

4.  งบเงนิอุดหนุน- เงนิอุดหนุน 329,000 0.35 678,080 0.72 446,210 0.50 646,000 0.68 785,300 0.66 850,600 0.59 622,532 0.59 

5.  งบรายจ่ายอืน่ -โครงการต่างๆ 1,471,681 1.58 1,495,136 1.58 2,012,290 2.26 2,788,869 2.94 1,240,507 1.05 2,291,455 1.58 1,883,323 1.78 

6.  ค่าใช้จ่ายปันส่วนจาก
โรงพยาบาล 1,414,234 1.51 1,174,945 1.24 1,304,974 1.46 1,398,870 1.47 1,460,676 1.23 1,647,712 1.14 1,400,235 1.32 

รวมทั้งสิ้น 1+2+3+4+5+6 93,371,515 100.00 94,794,439 100.00 89,128,721 100.00 94,998,383 100.00 118,704,181 100.00 144,922,968 100.00 105,986,701 100.00 
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4.2.3.2  วิเคราะห์ตน้ทุนทางออ้มในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
จากงบประมาณแผ่นดิน  เงินงบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์  และ เงินงบประมาณรายได ้                      
ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ตน้ทุนทางตรง 
ในปีการศึกษา 2551 - 2556  เฉล่ียอยูท่ี่ 105,986,701  บาท  และเม่ือพิจารณาตามหมวดรายจ่าย พบวา่ 

1)  หมวดงบบุคลากร  ค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 
65,459,145 บาท  หรือคิดเป็น ร้อยละ 61.76 มีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า ค่าจา้งบุคลากรสายวิชาการ มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 เป็นจาํนวนเงิน  74,853,758
รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน  69,028,353 บาท คิด และ ปีการศึกษา 2554 เป็นจาํนวน
เงิน 65,102,025 ตามลาํดบั 

2)  หมวดงบลงทุน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 29,519,099 บาท คิดเป็น ร้อยละ 
27.85  ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีงบลงทุนจะสูงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ยกเวน้ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงค่าใชจ่้ายในงบลงทุน 
ตํ่ากวา่ปี 2553 และเพิ่มสูงข้ึนในปีต่อมา  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ค่าครุภณัฑท์างการศึกษา  มี
ค่าใชจ่้าย เฉล่ียปีละ 21,423,712  บาท  รองลงมา คือ ค่าอาคารและส่ิงก่อสร้าง มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 
8,095,388 บาท ตามลาํดบั 

3)  หมวดงบดาํเนินงาน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย ปีละ 7,102,367 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.70 ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีค่าใชจ่้ายหมวดงบดาํเนินงานจากสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากปีก่อน ๆ และเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า   ค่าตอบแทน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 4,172,618 บาท  รองลงมาคือ ค่าวสัดุการศึกษา              
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 2,929,749 บาท  ตามลาํดบั 

4)  หมวดงบเงินอุดหนุน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 622,531.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.59  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  เงินอุดหนุนท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2556 จาํนวน
เงิน 850,600 บาท รองลงมีคือ ปีการศึกษา 2555 จาํนวนเงิน 785,300 บาท และปีการศึกษา 2552 จาํนวน
เงิน 678,080 บาท ตามลาํดบั 

5)  หมวดงบรายจ่ายอ่ืน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 4,057,359 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
1.78 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด คือ 5,950,251 บาท  รองลงมา
คือ ปีการศึกษา 2553 มีค่าใชจ่้าย 4,580,281 บาท และ ปีการศึกษา 2555  มีค่าใชจ่้าย 4,497,351 บาทตามลาํดบั 

6)  หมวดค่าใชจ่้ายปันส่วนจากโรงพยาบาล มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ1,400,235 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.32  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปีการศึกษา 2556  มีค่าใชจ่้ายสูงสุด คือ                     
ปีการศึกษา  2556  จาํนวนเงิน  1,647,712 บาท รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2555 จาํนวนเงิน 1,460,676 บาท 
และ ปีการศึกษา 2551 จาํนวนเงิน 1,414,234 บาท ตามลาํดบั 
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 ตารางที ่4.6  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ของตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  โดยจาํแนกตามตน้ทุนทางออ้ม 
หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 

ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลีย่/ต่อปี 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % 

ต้นทุนทางอ้อม 
1.  งบบุคลากร 
 -ค่าจา้งพนกังานสายสนบัสนุน 6,229,460 29.57 7,334,134 27.44 8,211,544 26.55 8,358,238 27.42 8,701,824 25.47 9,191,914 22.93 8,004,519 26.18 
2.  งบลงทุน 
 - ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน 1,627,869 7.73 1,821,845 6.82 1,751,287 5.66 1,271,619 4.17 695,101 2.03 872,121 2.18 1,339,973 4.38 

3.  งบดาํเนินงาน 7,250,251 34.42 8,569,273 32.07 9,926,954 32.10 11,589,444 38.02 12,649,858 37.03 20,940,462 52.23 11,821,040 38.66 

ค่าตอบแทน 1,825,916 8.67 2,661,056 9.96 3,893,432 12.59 4,645,662 15.24 4,221,143 12.36 5,207,905 12.99 3,742,519 12.24 

ค่าใชส้อย 2,947,961 14.00 2,925,027 10.95 3,166,158 10.24 3,701,937 12.14 5,113,593 14.97 12,083,102 30.14 4,989,630 16.32 

วสัดุสาํนกังาน 1,515,796 7.20 1,941,299 7.26 1,716,535 5.55 1,868,543 6.13 1,859,650 5.44 1,795,468 4.48 1,782,882 5.83 

ค่าสาธารณูปโภค 960,577 4.56 1,041,891 3.90 1,150,829 3.72 1,373,302 4.51 1,455,472 4.26 1,853,986 4.62 1,306,010 4.27 

4.  งบเงินอุดหนุน 4,773,176 22.66 8,239,241 30.83 8,470,110 27.39 7,644,154 25.08 9,860,443 28.86 5,430,613 13.54 7,402,956 24.21 

เงินอุดหนุน 3,921,026 18.61 6,206,886 23.23 6,260,166 20.24 5,299,401 17.38 6,160,175 18.03 4,746,538 11.84 5,432,365 17.77 

โครงการต่างๆ 852,149 4.05 2,032,356 7.60 2,209,944 7.15 2,344,753 7.69 3,700,269 10.83 684,075 1.71 1,970,591 6.44 

5.  งบรายจ่ายอื่น –โครงการต่างๆ 1,183,395 5.62 759,872 2.84 2,567,990 8.30 1,620,274 5.32 2,256,843 6.61 3,658,796 9.13 2,007,862 6.57 

รวมทั้งสิ้น 1+2+3+4 21,064,150 100.00 26,724,365 100.00 30,927,885 100.00 30,483,729 100.00 34,164,069 100.00 40,093,905 100.00 30,576,351 100.00 
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4.2.3.2 วิเคราะห์ตน้ทุนทางออ้มในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
จากงบประมาณแผน่ดิน  เงินงบประมาณรายได ้คณะแพทยศาสตร์  และ เงินงบประมาณรายไดศู้นย์
การแพทยส์มเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ในปีการศึกษา 
2551 - 2556 เฉล่ียอยูท่ี่ 30,576,351 บาท  และเม่ือพิจารณาตามหมวดรายจ่าย พบวา่ 

1) หมวดงบบุคลากร  ค่าจา้งพนักงานสายสนับสนุน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 
8,004,519 บาท คิดเป็น ร้อยละ 26.18 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ                      
ปีการศึกษา 2556  เป็นจาํนวนเงิน 9,191,914 บาท รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2555 เป็นจาํนวนเงิน  
8,701,824  บาท และ ปีการศึกษา 2554 เป็นจาํนวนเงิน 8,358,238  ตามลาํดบั 

2) หมวดงบลงทุน ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 1,339,973 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 4.38  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  ค่าครุภณัฑ์สํานักงาน มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ                        
ปีการศึกษา  2552  จาํนวนเงิน 1,821,845 บาท  รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2553 จาํนวนเงิน 1,751,287 บาท 
และปีการศึกษา2551 จาํนวนเงิน 1,627,869 บาท 

3) หมวดงบดาํเนินงาน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย ปีละ 10,850,095 บาท คิดเป็น                  
ร้อยละ 38.66  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ค่าตอบแทน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 3,742,519 บาท  
รองลงมาคือ ค่าใชส้อย  มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 4,989,627 บาท วสัดุสํานักงาน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 
1,782,882 บาท และค่าสาธารณูปโภค มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 1,306,010 บาท ตามลาํดบั 

4) หมวดงบเงินอุดหนุน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 7,402,956 บาท คิดเป็น                  
ร้อยละ 24.21 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเงินอุดหนุน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียปีละ 5,432,365 บาท 
รองลงมาคือ เงินอุดหนุนโครงการต่าง มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 1,970,591 ตามลาํดบั 

5) หมวดงบรายจ่ายอ่ืน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 2,007,862 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
6.57  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด คือ 3,658,796 บาท  
รองลงมาคือปีการศึกษา 2553  มีค่าใชจ่้าย 2,567,990 บาท ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.7  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ของตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  โดยจาํแนกตามตน้ทุนทางตรง และ     
                  ตน้ทุนทางออ้ม ปีการศึกษา 2551 - 2556 

หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 

ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลีย่/ต่อปี 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % 

ตน้ทุนทางตรง 93,371,515 81.59 94,794,439 78.01 89,128,721 74.24 94,998,383 75.71 118,704,181 77.65 144,922,968 78.33 105,986,701 77.61 

ตน้ทุนทางออ้ม 21,064,150 18.41 26,724,365 21.99 30,927,885 25.76 30,483,729 24.29 34,164,069 22.35 40,093,905 21.67 30,576,351 22.39 

ต้นทุนรวม 114,435,666 100.00 121,518,804 100.00 120,056,606 100.00 125,482,111 100.00 152,868,251 100.00 185,016,873 100.00 136,563,052 100.00 
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4.2.3.3 วิเคราะห์ต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                     
ปีการศึกษา 2551 - 2556  พิจารณาต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม จากงบประมาณแผ่นดิน                  
เงินงบประมาณรายได ้คณะแพทยศาสตร์ และ เงินงบประมาณรายไดศู้นยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ 
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จากตารางท่ี 4.7 พบว่า  มีตน้ทุนรวม เฉล่ียปีละ 136,729,718 บาท  
ตน้ทุนทางตรง เฉล่ียปีละ105,986,701 บาท และ ตน้ทุนทางออ้ม เฉล่ียปีละ 30,576,351 บาท และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า  ปีการศึกษา 2551 มีตน้ทุนรวม  114,435,666 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุน
ทางตรง 93,371,515 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.59 ตน้ทุนทางออ้ม 21,064,515 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.41               
ปีการศึกษา  2552 มีตน้ทุนรวม 121,518,804 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรง 94,794,439 บาท คิดเป็น
ร้อยละ78.01 ตน้ทุนทางออ้ม 26,724,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.99  ปีการศึกษา 2553 มีตน้ทุนรวม 
120,056,606  บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรง 89,128,721 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.24 ตน้ทุนทางออ้ม 
30,927,885 บาท คิดเป็นร้อยละ  25.76 ปีการศึกษา  2554 มีตน้ทุนรวม 125,482,111 บาท โดยแยกเป็น 
ตน้ทุนทางตรง 94,998,383 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.71 ตน้ทุนทางออ้ม 30,483,729 บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.29 ปีการศึกษา 2555 มีตน้ทุนรวม 153,868,251 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรง 118,704,181 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 77.65 ตน้ทุนทางออ้ม 34,164,069 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.35  ปีการศึกษา 2556  มีตน้ทุน
รวม 185,016,873 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรง 144,922,968 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.33 ตน้ทุนทางออ้ม 
40,093,905 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.67 

4.2.4. วเิคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการผลติบัณฑิตแพทย์ หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตาม
เกณฑ์กลุ่มสถาบันแพทย์ 

จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ท่ีเข้าศึกษาตั้ งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2556 จนจบหลักสูตรเป็นจํานวน 1 รุ่น ซ่ึงผูศึ้กษา                
ได้วิ เคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากค่าใช้จ่ายจริง                     
ต่อจาํนวนนกัศึกษาหวัจริง ตามตารางท่ี 4.8 และ ตารางท่ี 4.9  ดงัน้ี  
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หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 

ปีการศึกษา 

2551 (ชั้นปีที่ 1) 2552(ชั้นปีที ่2) 2553(ชั้นปีที ่3) 2554(ชั้นปีที ่4) 2555(ชั้นปีที ่5) 2556(ชั้นปีที ่6) รวมทั้งสิ้น 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % (บาท) % 
1.  งบบุคลากร 

ค่าจา้งบุคลากรสายวชิาการ 86,392.33 55.28 82,116.21 51.87 78,166.16 49.82 80,972.67 51.05 80,924.21 44.36 82,347.37 39.99 490,918.95 48.20 
ค่าจา้งพนกังานสายสนบัสนุน 8,652.03 5.54 9,688.42 6.12 10,804.66 6.89 10,395.82 6.55 10,201.44 5.59 10,112.12 4.91 59,854.49 5.88 

2.  งบลงทุน - 

ค่าครุภณัฑท์างการศึกษา 18,625.13 11.92 18,005.59 11.37 15,035.10 9.58 11,951.95 7.54 36,159.30 19.82 54,589.69 26.51 154,366.76 15.16 
ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน 2,260.93 1.45 2,406.66 1.52 2,304.32 1.47 1,581.62 1.00 814.89 0.45 959.43 0.47 10,327.85 1.01 
ค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง 11,001.81 7.04 10,464.07 6.61 10,437.41 6.65 9,866.21 6.22 9,885.62 5.42 9,276.60 4.50 60,931.72 5.98 

3.  งบดาํเนินงาน - 

ค่าตอบแทน 7,813.00 5.00 9,494.72 6.00 10,918.21 6.96 11,754.47 7.41 9,207.88 5.05 9,983.72 4.85 59,172.00 5.81 
ค่าใชส้อย 4,094.39 2.62 3,863.97 2.44 4,166.00 2.66 4,604.40 2.90 5,994.83 3.29 13,292.74 6.45 36,016.33 3.54 
วสัดุการศึกษา 3,226.78 2.06 3,575.07 2.26 3,546.66 2.26 3,999.86 2.52 3,845.08 2.11 3,693.82 1.79 21,887.27 2.15 
วสัดุสาํนกังาน 2,105.27 1.35 2,564.46 1.62 2,258.60 1.44 2,324.06 1.47 2,180.13 1.20 1,975.21 0.96 13,407.73 1.32 
ค่าสาธารณูปโภค 1,334.14 0.85 1,376.34 0.87 1,514.25 0.97 1,708.09 1.08 1,706.30 0.94 2,039.59 0.99 9,678.71 0.95 

4.  งบเงนิอุดหนุน - 
เงินอุดหนุน 5,902.81 3.78 9,095.07 5.74 8,824.18 5.62 7,394.78 4.66 8,142.41 4.46 6,157.47 2.99 45,516.72 4.47 
โครงการต่างๆ 1,183.54 0.76 2,684.75 1.70 2,907.82 1.85 2,916.36 1.84 4,337.95 2.38 752.56 0.37 14,782.98 1.45 

5.  งบรายจ่ายอืน่ 3,687.61 2.36 2,978.87 1.88 6,026.68 3.84 5,484.01 3.46 5,272.39 2.89 6,545.93 3.18 29,995.49 2.95 

6.  ค่าใช้จ่ายปันส่วนจากโรงพยาบาล - - - - - - 3,652.40 2.30 3,745.32 2.05 4,214.10 2.05 11,611.82 1.14 

รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6) 156,279.77 100.00 158,314.21 100.00 156,910.04 100.00 158,606.68 100.00 182,417.74 100.00 205,940.35 100.00 1,018,468.79 100.00 

ตารางที ่4.8  แสดงตน้ทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 - 2556  
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ตารางที ่4.9 แสดงต้นทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ตั้ งแต่ 
 ปีการศึกษา 2551 - 2556 

ปีการศึกษา 
ช้ันปี 

ระยะพรีคลนิิก ระยะคลนิิก 

รวม 
ปีที ่1-6 

2551 
ช้ันปีที่  1 

2552 
ช้ันปีที่  2 

2553 
ช้ันปีที่  3 

2554 
ช้ันปีที่  4 

2555 
ช้ันปีที่  5 

2556 
ช้ันปีที่  6 

จาํนวนนกัศึกษา 131 120 133 132 131 134 - 

ตน้ทุนต่อหวัในการ
ผลิตบณัฑิตแพทย ์

156,279.77 158,314.21 156,910.04 158,606.68 182,417.74 205,940.35 1,018,468.79 

รวม 471,504.02              546,964.77  
 

จากตารางท่ี 4.8 และ ตารางท่ี 4.9 วิเคราะห์ตน้ทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิตบณัฑิต  ตามเกณฑก์ลุ่มสถาบนัแพทยโ์ดยคิดจากจาํนวนนกัศึกษาหวัจริง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 - 2555 พบว่า  ตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต              
มีจาํนวนทั้งส้ิน 1,018,468.79 บาท  หากแยกเป็นระดบัชั้นปี จะพบว่า ระยะพลีคลินิก มีตน้ทุนรวม
ทั้งส้ิน  471,504.02 บาท ไดแ้ก่  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีตน้ทุน/คน จาํนวน 156,279.77 บาท  นกัศึกษา    
ชั้นปีท่ี 2 มีตน้ทุน/คน จาํนวน 158,314.21 บาท นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  มีตน้ทุน/คน จาํนวน  156,910.04 
บาท  ระยะคลินิก มีจาํนวนตน้ทุนทั้งส้ิน 546,964.77 บาท ไดแ้ก่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  มีตน้ทุน/คน 
จาํนวน 158,606.68 บาท  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 มีตน้ทุน/คน จาํนวน  182,417.74 บาท และ นกัศึกษา             
ชั้นปีท่ี 6 มีตน้ทุน/คน จาํนวน 205,940.35 บาท 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย  การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาคน้ควา้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

5.1.1  วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต                 
ปีการศึกษา  2551-2556 

5.1.1.1 วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิต  ปีการศึกษา  2551 - 2556 
จากเงินงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์พบวา่ ปีการศึกษา 2551 - 2556 ค่าใชจ่้าย
เฉล่ียปีละ 135,329,483 บาท เม่ือพิจารณาในแต่ละหมวดรายจ่าย พบว่า  หมวดงบบุคลากร มีค่าใชจ่้าย
สูงท่ีสุด โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี 73,463,664 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.29 รองลงมา คือ หมวดงบลงทุน 
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี 30,859,073 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.80  และหมวดรายจ่ายท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี 
นอ้ยท่ีสุด คือ หมวดงบรายจ่ายอ่ืน จาํนวน 4,057,851 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 5.1.1.2 วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิต  ปีการศึกษา 2551 - 2556  
จากเงินงบประมาณแผน่ดิน คณะแพทยศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2551 - 2556 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 
113,344,029 บาท  เม่ือพิจารณาในแต่ละหมวดรายจ่าย พบว่า  หมวดงบบุคลากร มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด 
โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปี 67,906,283 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.91 รองลงมา คือ หมวดงบลงทุน                    
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี  29,243,279  บาท คิดเป็นร้อยละ 18.01 และหมวดรายจ่ายท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี 
นอ้ยท่ีสุด คือ หมวดงบเงินอุดหนุน จาํนวน 3,608,006 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.18 

 5.1.1.3 วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิต  ปีการศึกษา  2551 - 2556 
จากเงินงบประมาณรายได ้คณะแพทยศาสตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2551 - 2556 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 
21,985,454 บาท  เม่ือพิจารณาในแต่ละหมวดรายจ่าย พบว่า  หมวดงบดาํเนินงาน มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด 
โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปี 6,336,946 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.82 รองลงมา คือ หมวดงบบุคลากร                     
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี 5,557,381 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.28  และหมวดรายจ่ายท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี 
นอ้ยท่ีสุด คือ หมวดงบลงทุน จาํนวน 1,615,794 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.35 
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5.1.1.4 วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการผลิตบณัฑิต  ปีการศึกษา 2551 - 2556 
จากเงินงบประมาณแผน่ดินและเงินงบประมาณรายไดศู้นยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ซ่ึงพิจารณาเฉพาะ งบดาํเนินการ พบวา่ ปีการศึกษา 2551 - 2556  มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ปีละ 157,668,090 บาท  เม่ือพิจารณาในแต่ละหมวดรายจ่าย พบว่า  หมวดงบดาํเนินงาน มีค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อปีสูงท่ีสุด 95,061,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.29 รองลงมา คือ หมวดงบบุคลากร มีค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อปี 50,626,740 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.11 และหมวดรายจ่ายท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี ตํ่าท่ีสุด คือ 
หมวดงบรายจ่ายอ่ืน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี  1,557,392 คิดเป็นร้อยละ 0.99 ตามลาํดบั 

5.1.2 วิเคราะห์ตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิต  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  โดยจาํแนก
ตามตน้ทุนทางตรง และตน้ทุนทางออ้ม 

5.1.2.1 วิเคราะห์ตน้ทุนรวมในการผลิตบณัฑิต โดยจาํแนกตามตน้ทุนทางตรงจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน และ                
เงินงบประมาณฯรายไดศู้นยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พบว่า                           
ปีการศึกษา 2551 - 2556 ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อปี 105,986,701  บาท  เม่ือพิจารณาในแต่ละหมวดรายจ่าย
พบวา่ งบบุคลากร (ค่าจา้งพนกังานสายวิชาการ) มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี  65,459,145 บาท คิดเป็นร้อยละ 
61.76  รองลงมา คือ หมวด งบลงทุน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี  29,519,099 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.85  
และหมวดรายจ่ายท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปีตํ่าท่ีสุด คือ หมวดงบเงินอุดหนุน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปี 
622,532 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ตามลาํดบั 

5.1.2.2 วิเคราะห์ต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิต โดยจาํแนกตามต้นทุนทางอ้อม            
จากเงินงบประมาณแผน่ดิน เงินงบประมาณรายได ้คณะแพทยศาสตร์  เงินงบประมาณแผน่ดิน และ
เงินงบประมาณฯรายไดศู้นยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พบว่า                  
ปีการศึกษา 2551 - 2556 ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อปี  30,576,351 บาท เม่ือพิจารณาในแต่ละหมวดรายจ่าย 
พบว่า งบดาํเนินงาน  มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียสูงสุดต่อปี 11,821,040 คิดเป็นร้อยละ 38.66  รองลงมาคือ 
หมวดงบบุคลากร (ค่าจา้งพนกังานสายสนบัสนุน) มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปี 8,004,519 บาท คิดเป็นร้อยละ 
26.18 ส่วนหมวดรายจ่ายท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่าสุด คือ หมวดงบรายจ่ายอ่ืน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียปีละ 2,007,862 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.57 ตามลาํดบั 

5.1.2.3 วิเคราะห์ต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต               
โดยจาํแนกตามตน้ทุนทางตรง และ ตน้ทุนทางออ้มจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณ
รายได ้คณะแพทยศาสตร์   เงินงบประมาณแผน่ดิน และเงินงบประมาณฯรายไดศู้นยก์ารแพทยส์มเด็จ
พระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พบว่า ปีการศึกษา 2551 - 2556 ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อปี  
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136,563,052  บาท  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ตน้ทุนทางตรง มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 105,986,701 
บาท คิดเป็นร้อยละ 77.61  มีตน้ทุนทางออ้มเฉล่ีย  30,576,351  คิดเป็นร้อยละ 22.39  และเม่ือพิจารณา
ในแต่ละปีงบการศึกษา พบวา่ ปีการศึกษา 2556  มีค่าใชจ่้าย ตน้ทุนทางตรงและ ตน้ทุนทางออ้มสูงสูด 
คือ มีตน้ทุนทางตรง จาํนวนเงิน  144,922,968 บาท มีตน้ทุนทางออ้ม จาํนวนเงิน 40,093,905 บาท 
ตน้ทุนทางตรงตํ่าท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2553  จาํนวนเงิน  89,128,721 บาท และมีตน้ทุนทางออ้มตํ่าสุด 
คือ ปีการศึกษา 2551  จาํนวนเงิน 21,064,150  ตามลาํดบั 

5.1.3  วิเคราะห์ตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิตแพทย  ์หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต                 
ตามเกณฑก์ลุ่มสถาบนัแพทยโ์ดยคิดจากจาํนวนนกัศึกษาหวัจริง 

จากการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหัวในการผลิตบณัฑิตแพทย  ์ตามเกณฑ์กลุ่มสถาบัน
แพทยโ์ดยคิดจากจาํนวนนกัศึกษาหวัจริงตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2556  พบว่า ตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิต
บณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต จาํนวน 1 รุ่นการศึกษา มีจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,018,468.79  
บาท  โดยจาํแนกเป็น ระยะพรีคลินิก มีตน้ทุนต่อหวัรวม 471,504.02  บาท ระยะคลินิก มีตน้ทุนต่อหวั
รวม  546,964.77  บาท  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 มีตน้ทุนต่อหัวสูงสุด 
จาํนวนเงิน 205,940.35 บาท และนักศึกษา ปีท่ี 1  ตน้ทุนต่อหัว ตํ่าสุด จาํนวนเงิน 156,279.77 บาท 
ตามลาํดบั 
 

5.2 การอภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายจริงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พบว่า มีค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร มีมูลค่าสูงสุด คือเฉล่ีย 56.62  รองลงมาคือ งบลงทุน ร้อยละ 22.39 และ
งบดาํเนินงาน ร้อยละ 13.88  ตามลาํดบั ตามผลการวิเคราะห์จะเห็นไดว้่า งบบุคลากรมีค่าใชจ่้ายสูงสุด 
อนัเน่ืองมาจาก การปรับเพ่ิมข้ึนของอตัราเงินเดือน ปรับสูงข้ึนในทุก ๆ ปี และมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน
เร่ือย ๆ รองลงมา คืองบลงทุน ท่ีมีแนวโน้มปรับสูงข้ึนทุกปีเช่นกนั เน่ืองจากมีการการปรับสถานท่ี
ทางการศึกษา รวมถึงการจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑท์างการศึกษา เพ่ือให้เพียงพอต่อการเพ่ิมข้ึนของจาํนวน
นักศึกษา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน อนัดบั 3 คือ งบดาํเนินงาน มีอตัราการ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก คณะแพทยศาสตร์ ยงัตอ้งมีการจา้งอาจารยพ์ิเศษ อีกทั้งยงัมีค่าตอบแทน
สาํหรับตาํแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุข (พ.ต.ส.) มีการจดัโครงการต่าง ๆ ท่ีมี
อตัราค่าใชจ่้ายเพื่อสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นิตยา   ขวญัสุวรรณ (2552)                
ซ่ึงพบวา่ ตน้ทุนต่อหวัของการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต มีแนวโนม้ตน้ทุนสูงข้ึนทุกปี 
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จากผลการวิ เคราะห์ต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต                      
โดยจาํแนกตามตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้ม จากเงินงบประมาณแผน่ดิน เงินงบประมาณรายได ้
คณะแพทยศาสตร์ เงินงบแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พบว่า ปีการศึกษา 2551 - 2556  มีตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อปี 136,563,052 
บาท  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ตน้ทุนทางตรง งบบุคลากร (ค่าจา้งพนักงานสายวิชาการ)                 
มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.76  เน่ืองจา้งอตัราค่าจา้งท่ีปรับสูงข้ึนเป็นประจาํทุกปี ประกอบ
กับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสูงข้ึนของผูส้อน ส่งผลต่ออัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนตามไปด้วย 
รองลงมาคือ งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 27.85 ซ่ึงมีการพฒันา  ปรับปรุง ส่ือการเรียนการสอนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
อนัดบัท่ี 3 คือ งบดาํเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 6.70  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทน และการจดัซ้ือวสัดุ
ทางการศึกษา  ตน้ทุนทางออ้ม งบดาํเนินงาน มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 38.66  เน่ืองจากมี
ค่าใชจ่้ายท่ีปรับเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัค่าใชจ่้ายท่ีปรับสูงข้ึนเช่นกนั ส่งผลให้รายจ่าย
สูงข้ึนตามไปเช่นกนั เช่น ค่าตอบแทนพนกังานต่าง ๆ ค่าใชส้อยต่าง ๆ ในการจา้งแกไ้ข หรือ ปรับปรุง 
ส่วนงานดาํเนินงาน เป็นตน้ อนัดบั 2 คือ หมวดรายจ่าย งบบุคลากร (ค่าจา้งพนักงานสายสนับสนุน)   
คิดร้อยละ  26.18 มีแนวโนม้การเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลมาจารการปรับเพิ่มข้ึนเงินเดือน อนัดบั             
ท่ี 3 คือ งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 24.21  ซ่ึงเป็นการอุดหนุนทุนวิจยัของบุคลากรทางการแพทย ์
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการต่าง ๆ ของส่วนสาํนกังาน อีกดว้ย 

จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต                 
ตามเกณฑ์กลุ่มสถาบนัแพทย ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได ้คณะแพทยศาสตร์ 
เงินงบแผน่ดินและเงินงบประมาณรายได ้ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี จาํนวน 1 รุ่นการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2551 - 2556 มีตน้ทุนรวม 1,018,468.79 บาท และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ตน้ทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิตระยะพรีคลินิก (ปี4 - 6) มีค่าใชจ่้ายสูงสุด 
มีจาํนวนเงิน 546,964.77 บาท  เน่ืองจาก นักศึกษา ชั้นปีท่ี 4 - 6 มีการจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งดูแล
ผูป่้วย รวมถึงการเรียนการสอนท่ีมีการเขา้ถึงผูป่้วยจริง มีการลงมือปฏิบติังานจริง จึงทาํใหต้น้ทุนต่อหวั
สูงข้ึนตามไปดว้ย รองลงมาค่าตน้ทุนต่อหัวระยะคลินิก  (ชั้นปีท่ี 1-3) มีจาํนวนเงิน 471,504.02 บาท 
ระยะพรีคลินิก จะเป็นการเรียนการสอนพื้นฐาน ยงัไม่มีการลงมือปฏิบติัจริงกบัผูป่้วย จึงทาํให้ยงัไม่มี
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2548) ซ่ึงค่าใชจ่้ายตน้ทุนต่อหวัในการผลิตบณัฑิตแพทยร์ะยะพรีคลินิก ตํ่ากว่า
ระยะคลินิก 
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5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 

5.3.1 จากผลการคน้ควา้  พบว่า ค่าใชจ่้ายในการผลิตบณัฑิต หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต                  
มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย ตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานระดบัสถาบนั (395,208 บาท ต่อจาํนวนนกัศึกษา) ซ่ึงยงัไม่รวม
ตน้ทุนในส่วนกลางของมหาวิทยาลยั จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลยัพิจารณาค่าใชจ่้ายส่วนกลางปันส่วน
ลงสู่คณะ/สถาบนั/สาํนัก เพ่ือให้ทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริง รวมถึงพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้แก่คณะ  
ในอตัราท่ีสูงข้ึน 

5.3.2 จากผลการคน้ควา้  พบว่า ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ มีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี จากการศึกษาขอ้มูลค่าใชจ่้ายจริง พบว่า ค่าใชจ่้ายดา้นการ
ลงทุนมีผลต่อการเพ่ิมตน้ทุนการผลิต ในการผลิตบณัฑิต รวมถึงงบบุคลากร ท่ีมีอตัราเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี 
ดงันั้น คณะแพทยจึ์งควรพฒันาอาจารยใ์ห้มีความเช่ียวชาญในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อลดค่าใชจ่้ายในส่วน
ของค่าตอบแทนอาจารยพ์ิเศษ ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพการศึกษาควบคู่กบัประสิทธิภาพอนัเน่ืองจาก
การประหยดัของตน้ทุน 

5.3.3 คณะแพทยศาสตร์ ควรมีการสนับสนุนหรือพฒันาให้มีการจดัทาํขอ้มูลพื้นฐานของ
ภาควิชา/หน่วยงาน เพ่ือแกไ้ขปัญหาการรวบรวมขอ้มูลท่ีกระจดักระจาย ไม่เป็นหมวดหมู่ ซ่ึงยากต่อ
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

5.3.4 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้มานาํวิเคราะห์ พบว่า ขอ้มูล
หลายส่วนไม่สอดคลอ้งกนั และมีขอ้มูลบางรายการไม่ครบถว้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารการศึกษา
และการศึกษาวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหัวของบณัฑิต ควรมีการจดัการดา้นระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
เท่ียงตรง และแม่นยาํ ไม่เกิดความซํ้าซอ้น 
 

5.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
5.4.1  วิเคราะห์ตน้ทุนต่อหัวของการจดัการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกหลกัสูตรของ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5.4.2 วิเคราะห์ความคุม้ทุนของการจดัการศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และ

หลกัสูตรอ่ืน ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
5.4.3 วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ครอบคลุมต้นทุนทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึน 

โดยรวมค่าใชจ่้ายส่วนกลางของมหาวิทยาลยั เพื่อใหท้ราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในการผลิตบณัฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ตารางที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสํารวจหมายเลข 1 
 

ค่าใช้จ่ายจริงคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน 

 
ข้าราชการ 

พนักงานสาย

วชิาการ 

พนักงานสาย

สนับสนุน

วชิาการ 

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื�น สาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ 
ที�ดินและ

สิ�งก่อสร้าง 

2551 
         

2552 
         

2553 
         

2554 
         

2555 
         

2556 
         

 

 

 



แบบสํารวจหมายเลข 2 

ค่าใช้จ่ายจริงคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

เงินงบประมาณรายได้มหาวทิยาลยั 

ปีงบประมาณ งบบุคลากร 
งบดําเนินการ งบลงทุน 

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื�น สาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 

2551               

2552               

2553               

2554               

2555               

2556               

 

 

 

 

 



แบบสํารวจหมายเลข 3 

ค่าใช้จ่ายจริงโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ 
งบบุคลากร 

งบดําเนินการ (ยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์) 

  งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื�น สาธารณูปโภค 

2551           

2552           

2553           

2554           

2555           

2556           

 

 

 

 

 



แบบสํารวจหมายเลข 4 

ค่าใช้จ่ายจริงโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เงินงบประมาณรายได้มหาวทิยาลยั 

ปีงบประมาณ 
งบบุคลากร 

งบดําเนินการ (ยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์) 

  งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื�น สาธารณูปโภค 

2551           

2552           

2553           

2554           

2555           

2556           

 

 

 

 

 



 

แบบสํารวจหมายเลข   5 

จํานวนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

จํานวนผู้ป่วย 
ปีงบประมาณ 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1.  จาํนวนผูป่้วยนอก             

2. จาํนวนผูป่้วยใน             

 

 

 

 

 



แบบสํารวจหมายเลข  6 

ข้อมูลจํานวนนักศึกษา 

ชั�นปี 
จํานวนนักศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ชั�นปีที�  1             

ชั�นปีที�  2             

ชั�นปีที�  3             

ชั�นปีที�  4             

ชั�นปีที�  5             

ชั�นปีที�  6             

 

 

 



แบบสํารวจหมายเลข 7 

ตารางการคิดค่าเสื�อมราคา 

รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 

  2528-2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

อาคารและสิ�งก่อสร้าง                 

ครุภณัฑก์ารศึกษา                 

ครุภณัฑส์าํนกังาน                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ 

 



 

 
การคาํนวณค่าเสื�อมราคาอาคารและ สิ�งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ 2546 - 2556 

      

ปีงบประมาณ 
งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์) 

อายุการใช้

งาน  
ค่าเสื�อมราคาอาคารและสิ�งก่อสร้าง  ประจาํปีงบประมาณ 

แผ่นดิน รายได้ รวม (ปี) 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

2528 - - - 40 - - - - - - - - - - - 

2529 4,160,000.00 - 4,160,000.00 40 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 

2530 9,200,000.00 - 9,200,000.00 40 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 

2531 18,900,000.00 - 18,900,000.00 40 472,500.00 472,500.00 472,500.00 472,500.00 472,500.00 472,500.00 472,500.00 472,500.00 472,500.00 472,500.00 472,500.00 

2532 26,900,000.00 - 26,900,000.00 40 672,500.00 672,500.00 672,500.00 672,500.00 672,500.00 672,500.00 672,500.00 672,500.00 672,500.00 672,500.00 672,500.00 

2533 730,000.00 - 730,000.00 40 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 

2534 - - - 40 - - - - - - - - - - - 

2535 - - - 40 - - - - - - - - - - - 

2536 170,000.00 - 170,000.00 40 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 

2537 20,000,000.00 - 20,000,000.00 40 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

2538 47,370.00 - 47,370.00 40 1,184.25 1,184.25 1,184.25 1,184.25 1,184.25 1,184.25 1,184.25 1,184.25 1,184.25 1,184.25 1,184.25 

2539 185,455,500.00 - 185,455,500.00 40 4,636,387.50 4,636,387.50 4,636,387.50 4,636,387.50 4,636,387.50 4,636,387.50 4,636,387.50 4,636,387.50 4,636,387.50 4,636,387.50 4,636,387.50 

2540 174,360,200.00 - 174,360,200.00 40 4,359,005.00 4,359,005.00 4,359,005.00 4,359,005.00 4,359,005.00 4,359,005.00 4,359,005.00 4,359,005.00 4,359,005.00 4,359,005.00 4,359,005.00 

2541 265,583,100.00 - 265,583,100.00 40 6,639,577.50 6,639,577.50 6,639,577.50 6,639,577.50 6,639,577.50 6,639,577.50 6,639,577.50 6,639,577.50 6,639,577.50 6,639,577.50 6,639,577.50 

2542 231,933,000.00 - 231,933,000.00 40 5,798,325.00 5,798,325.00 5,798,325.00 5,798,325.00 5,798,325.00 5,798,325.00 5,798,325.00 5,798,325.00 5,798,325.00 5,798,325.00 5,798,325.00 

2543 6,323,890.00 - 6,323,890.00 40 158,097.25 158,097.25 158,097.25 158,097.25 158,097.25 158,097.25 158,097.25 158,097.25 158,097.25 158,097.25 158,097.25 

2544 1,090,240.00 
 

1,090,240.00 40 27,256.00 27,256.00 27,256.00 27,256.00 27,256.00 27,256.00 27,256.00 27,256.00 27,256.00 27,256.00 27,256.00 

2545 5,027,376.57 
 

5,027,376.57 40 125,684.41 125,684.41 125,684.41 125,684.41 125,684.41 125,684.41 125,684.41 125,684.41 125,684.41 125,684.41 125,684.41 

2546 15,286,600.00 
 

15,286,600.00 40 382,165.00 382,165.00 382,165.00 382,165.00 382,165.00 382,165.00 382,165.00 382,165.00 382,165.00 382,165.00 382,165.00 

2547 40,350,290.00 
 

40,350,290.00 40 
 

1,008,757.25 1,008,757.25 1,008,757.25 1,008,757.25 1,008,757.25 1,008,757.25 1,008,757.25 1,008,757.25 1,008,757.25 1,008,757.25 

2548 39,942,740.00 
 

39,942,740.00 40 
  

998,568.50 998,568.50 998,568.50 998,568.50 998,568.50 998,568.50 998,568.50 998,568.50 998,568.50 

2549 36,896,070.20 
 

36,896,070.20 40 
   

922,401.76 922,401.76 922,401.76 922,401.76 922,401.76 922,401.76 922,401.76 922,401.76 

2550 111,486,990.60 
 

111,486,990.60 40 
    

2,787,174.77 2,787,174.77 2,787,174.77 2,787,174.77 2,787,174.77 2,787,174.77 2,787,174.77 

2551 55,949,312.32 
 

55,949,312.32 40 
     

1,398,732.81 1,398,732.81 1,398,732.81 1,398,732.81 1,398,732.81 1,398,732.81 

2552 
  

- 40 
      

- - - - - 

2553 
  

- 40 
       

- - - - 

2554 
  

- 40 
        

- - - 

2555 
  

- 40 
         

- - 

2556 
 

- - 40 
          

- 

รวม 299,912,003.12 - 299,912,003.12 
 

382,165.00 1,390,922.25 2,389,490.75 3,311,892.51 6,099,067.27 7,497,800.08 7,497,800.08 7,497,800.08 7,497,800.08 7,497,800.08 7,497,800.08 



 
การคาํนวณค่าเสื�อมราคาอาคารและ สิ�งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ 2546 - 2556 

      

ปีงบประมาณ 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) อายุการใช้งาน 

 
ค่าเสื�อมราคาอาคารและสิ�งก่อสร้าง  ประจําปีงบประมาณ 

แผ่นดิน รายได้ รวม (ปี) 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

2528 - - - 40 - - - - - - - - - - - 

2529 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2530 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2531 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2532 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2533 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2534 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2535 - - - 40 - - - - - - - - - - - 

2536 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2537 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2538 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2539 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2540 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2541 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2542 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2543 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2544 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2545 
 

- - 40 - - - - - - - - - - - 

2546 
 

3,090,043.42 3,090,043.42 40 77,251.09 77,251.09 77,251.09 77,251.09 77,251.09 77,251.09 77,251.09 77,251.09 77,251.09 77,251.09 77,251.09 

2547 
 

3,850,000.00 3,850,000.00 40 
 

96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 96,250.00 

2548 
 

- - 40 
  

- - - - - - - - - 

2549 
 

10,000,000.00 10,000,000.00 40 
   

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

2550 
 

- - 40 
    

- - - - - - - 

2551 
 

- - 40 
     

- - - - - - 

2552 
 

- - 40 
      

- - - - - 

2553 
 

445,200.00 445,200.00 40 
       

11,130.00 11,130.00 11,130.00 11,130.00 

2554 
 

- - 40 
        

- - - 

2555 
 

20,000,000.00 20,000,000.00 40 
         

500,000.00 500,000.00 

2556 
 

- - 40 
          

- 

รวม - 37,385,243.42 37,385,243.42 
 

77,251.09 173,501.09 173,501.09 423,501.09 423,501.09 423,501.09 423,501.09 434,631.09 434,631.09 934,631.09 934,631.09 

 



 

 

 

 

 

การคาํนวณค่าเสื�อมราคาครุภณัฑที์�มีราคาตั�งแต่ 30,000 บาทขึ�นไป ปีงบประมาณ 2546 - 2556 

       

ปีงบประมาณ 

งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์) เงนิแผ่นดนิ อายุการใช้งาน 

 

ค่าเสื�อมราคาครุภณัฑ์ ประจําปีงบประมาณ 

การศึกษา สํานักงาน รวม (ปี) 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

2546 7,168,197.27 

 

7,168,197.27 5 1,433,639.45 1,433,639.45 1,433,639.45 1,433,639.45 1,433,639.45 

       2546 

 

438,743.62 438,743.62 5 87,748.72 87,748.72 87,748.72 87,748.72 87,748.72 

       2547 8,632,614.14 

 

8,632,614.14 5 

 

1,726,522.83 1,726,522.83 1,726,522.83 1,726,522.83 1,726,522.83 

      2547 

 

1,759,454.60 1,759,454.60 5 

 

351,890.92 351,890.92 351,890.92 351,890.92 351,890.92 

      2548 11,980,131.98 

 

11,980,131.98 5 

  

2,396,026.40 2,396,026.40 2,396,026.40 2,396,026.40 2,396,026.40 

     

  

352,790.00 352,790.00 5 

  

70,558.00 70,558.00 70,558.00 70,558.00 70,558.00 

     2549 9,335,333.00 

 

9,335,333.00 5 

   

1,867,066.60 1,867,066.60 1,867,066.60 1,867,066.60 1,867,066.60 

    

  

2,398,341.00 2,398,341.00 5 

   

479,668.20 479,668.20 479,668.20 479,668.20 479,668.20 

    2550 16,474,966.00 

 

16,474,966.00 5 

    

3,294,993.20 3,294,993.20 3,294,993.20 3,294,993.20 3,294,993.20 

   2550 

 

2,882,591.45 2,882,591.45 5 

    

576,518.29 576,518.29 576,518.29 576,518.29 576,518.29 

   2551 9,632,979.00 

 

9,632,979.00 5 

     

1,926,595.80 1,926,595.80 1,926,595.80 1,926,595.80 1,926,595.80 

  

  

746,166.00 746,166.00 5 

     

149,233.20 149,233.20 149,233.20 149,233.20 149,233.20 

  2552 11,373,279.50 

 

11,373,279.50 5 

      

2,274,655.90 2,274,655.90 2,274,655.90 2,274,655.90 2,274,655.90 

 2552 

 

2,679,336.50 2,679,336.50 5 

      

535,867.30 535,867.30 535,867.30 535,867.30 535,867.30 

 2553 4,912,358.40 

 

4,912,358.40 5 

       

982,471.68 982,471.68 982,471.68 982,471.68 982,471.68 

2554 1,307,405.61 

 

1,307,405.61 5 

        

261,481.12 261,481.12 261,481.12 261,481.12 

2555 126,894,873.89 

 

126,894,873.89 5 

         

25,378,974.78 25,378,974.78 25,378,974.78 

2556 103,523,721.51 

 

103,523,721.51 5 

          

20,704,744.30 20,704,744.30 

2556 

 

1,631,267.00 1,631,267.00 5 

          

326,253.40 326,253.40 

รวม 311,235,860.30 11,257,423.17 322,493,283.47 

 

1,521,388.18 3,599,801.93 6,066,386.32 8,413,121.12 12,284,632.61 12,839,073.43 13,571,182.89 12,087,070.17 10,001,816.49 31,509,279.78 50,464,448.48 47,327,671.88 

    

สาํนกังาน 87,748.72 439,639.64 510,197.64 989,865.84 1,566,384.13 1,627,868.61 1,811,844.99 1,741,286.99 1,261,618.79 685,100.50 862,120.70 326,253.40 

    

การศึกษา 1,433,639.45 3,160,162.28 5,556,188.68 7,423,255.28 10,718,248.48 11,211,204.82 11,759,337.90 10,345,783.18 8,740,197.70 30,824,179.28 49,602,327.78 47,327,671.88 



 

 

 

 

 

 

 

การคาํนวณค่าเสื�อมราคาครุภณัฑที์�มีราคาตั�งแต ่30,000 บาทขึ�นไป ปีงบประมาณ 2546 - 2556 

       

ปีงบประมาณ 

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) เงนิรายได้ อายุการใช้งาน 

 

ค่าเสื�อมราคาครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ 

การศึกษา สํานักงาน รวม (ปี) 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

2546 960,867.00 - 960,867.00 5 192,173.40 192,173.40 192,173.40 192,173.40 192,173.40 

       2547 1,640,000.00 - 1,640,000.00 5 

 

328,000.00 328,000.00 328,000.00 328,000.00 328,000.00 

      2548 3,950,000.00 - 3,950,000.00 5 

  

790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00 

     2549 1,058,608.40 - 1,058,608.40 5 

   

211,721.68 211,721.68 211,721.68 211,721.68 211,721.68 

    2550 4,345,841.70 - 4,345,841.70 5 

    

869,168.34 869,168.34 869,168.34 869,168.34 869,168.34 

   2551 - - - 5 

     

- - - - - 

  2552 

 

50,000.00 50,000.00 5 

      

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 2553 - - - 5 

       

- - - - - 

2554 - - - 5 

        

- - - - 

2555 98,500.00 - 98,500.00 5 

         

19,700.00 19,700.00 19,700.00 

2556 - - - 5 

          

- - 

รวม 12,053,817.10 50,000.00 12,103,817.10 

 

192,173.40 520,173.40 1,310,173.40 1,521,895.08 2,391,063.42 2,198,890.02 1,880,890.02 1,090,890.02 879,168.34 29,700.00 29,700.00 19,700.00 

    

การศึกษา 192,173.40 520,173.40 1,310,173.40 1,521,895.08 2,391,063.42 2,198,890.02 1,870,890.02 1,080,890.02 869,168.34 19,700.00 19,700.00 19,700.00 

    

สาํนกังาน 

      

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 



 

ตารางแสดงการปันส่วนค่าตน้ทุนต่อหวัของบณัฑิตแพทย ์หลกัสูตรแพทยศาสตร บณัฑิต จากศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา 2551-2556 

รายการ กาํหนดให้ 

ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1.  จาํนวนผูป่้วยนอกที�นกัศึกษา 1 คน ตอ้งใชเ้รียนชั�นปีที� 4, 5, 6 (100+100+1460) 

(คน) 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 

2.  จาํนวนผูป่้วยในที�นกัศึกษาตอ้งใชใ้นการเรียนชั�นปีที�  4, 5, 6 (100+100) (คน) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

3. จาํนวนผูป่้วยนอกที�มาใชบ้ริการทั�งหมดใน 1 ปี (คน) A 211,887.00 246,276.00 281,379.00 297,989.00 301,022.00 317,623.00 

4.  จาํนวนผูป่้วยในที�มาใชบ้ริการทั�งหมดใน 1 ปี (คน) B 16,125.00 18,383.00 18,273.00 17,560.00 17,724.00 18,082.00 

5.  ค่าใชจ่้ายทั�งหมดที�โรงพยาบาลใชใ้น 1 ปี (ยกเวน้ค่ายาและเวชภณัฑ)์ (บาท) C 

137,284,553.7

1 

130,904,692.4

1 

151,316,452.0

3 

160,552,460.8

8 

169,253,156.6

3 

196,697,136.2

1 

ค่าใชจ่้ายผูป่้วยนอก (ร้อยละ 46) 0.46C 63,150,894.71 60,216,158.51 69,605,567.93 73,854,132.00 77,856,452.05 90,480,682.66 

ค่าใชจ่้ายผูป่้วยใน (ร้อยละ 54) 0.54C 74,133,659.01 70,688,533.90 81,710,884.09 86,698,328.87 91,396,704.58 

106,216,453.5

5 

6.  ค่าใชจ่้ายผูป่้วยนอก/คน ยกเวน้ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 0.46C/A 298.04 244.51 247.37 247.84 258.64 284.87 

7.  ค่าใชจ่้ายผูป่้วยใน/คน ยกเวน้ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 0.54C/A 4,597.44 3,845.32 4,471.67 4,937.26 5,156.66 5,874.15 

8.  ค่าใชจ่้ายสาํหรับผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน ที�ตอ้งใชใ้นการเรียนการสอนสาํหรับ

ชั�นปี 4, 5, 6 

0.46C/A x 

1,660 + 

0.54C/A 

x 200 1,414,234.37 1,174,945.48 1,304,973.82 1,398,869.89 1,460,675.78 1,647,711.97 

A B 

9.  จาํนวนนกัศึกษาจริง ชั�นปีที� 4, 5, 6 336 370 368 383 390 391 

10.  ตน้ทุนค่าใชจ่้ายปันส่วนจากโรงพยาบาลต่อจาํนวนนกัศึกษา ชั�นปีที� 4, 5, 6 4,209.03 3,175.53 3,546.12 3,652.40 3,745.32 4,214.10 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ประวตัิผู้เขียน นางสาวโสรญา    ม่วงกรุง 

วนั เดือน ปีเกดิ 5  มกราคม  2532 

ที�อยู่ 282 หมู่  6  ตาํบลมะนาวหวาน  อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี  15140 

ประวตัิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาการบญัชี โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลาํนารายณ์    

จงัหวดัลพบุรี 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี   

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   จงัหวดัปทุมธานี 

ประวตัิการทาํงาน เจา้หนา้ที�บญัชี (GL) บริษทัอุตสาหกรรมพรมไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554-2555 

 นกัวชิาการเงินและบญัชี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

พ.ศ. 2555  - ปัจจุบนั 

เบอร์โทรศัพท์ 095-814-3879 

อเีมล์ soraya245@hotmail.com 
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