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๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อจดัท าและวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.   

 ห้องประชุม A-๒๐๓  ชั้น ๒  คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
--------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยุทธภมูิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน 
๒.  นายเชาว์เลิศ   ขวัญเมือง รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เธียรหิรัญ รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ 
๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์ คณะศิลปศาสตร์ 
๙.  นางสุภาวด ี   พุ่มไสว  คณะศิลปศาสตร์ 
๑๐.นางสาวตุลญา  ลามาตย์  คณะศิลปศาสตร์ 
๑๑.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
๑๒.นายสุริยา   เทพิน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
๑๓.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔.นางจุรีพร   แสนสิ่ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕.นางวิไลวรรณ  ค าปาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วหิาร ดีปัญญา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๑๗.นางสาวอัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๑๘.นางจันทนา  โชติกรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๑๙.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๐.นางสาวชลิตา  อินสะโร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๑.นางวิภา   จักรชิรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๒.รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๒๓.นางสาวพรทิวา  อรุณโชติ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๒๔.นางประทีป   เมืองเผือก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๒๕.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ล าไย มากเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 
๒๖.นางอมรศิริ   ดิสสร  คณะบริหารธุรกิจ 
๒๗.นางสาวกวิสรา  แป้นพรหม คณะบริหารธุรกิจ 
๒๘.ผู้ชว่ยศาตราจารย์ภูวพัสส์ เอกตาแสง คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
๒๙.นางพจนา   นูมหันต์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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๒ 

๓๐.นางอมร   ร่มซ้าย  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
๓๑.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
๓๒.นางก่ิงกาญจน์  พิจักขณา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
๓๓.นางวันด ี   ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓๔.นายมนตรี   รัตนวิจิตร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๓๕.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓๖.นางศิรินารถ   สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน 
๓๗.นางสาวเพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓๘.นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล กองคลัง 
๔๙.นางศิริมา   อาจนนลา กองคลัง 
๔๐.นายไตรภพ   เรืองแก้ว กองคลัง 
๔๑.นายพรสยาม   ลิขิตแสงทิพย์ กองคลัง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส ติดราชการ 
๒.  รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า ติดราชการ 
๓.  นางจุฬาภรณ ์  ตันติประสงค์ ติดราชการ 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุขุมาล     หวังวณิชพันธุ์ ติดราชการ 
๕.  นายสุพล   เชิดชูพงษ์ ติดราชการ 
๖.  ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.วัลลภ ภูผา  ติดราชการ 
๗.  นายภคพนธ์   ศาลาทอง ติดราชการ 
๘.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์  ศิริรมัย ติดราชการ 
๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วราพันธ์ มุ่งวิชา  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  นางสาวสีสุข   อ่วมแย้ม ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดวงแข สุขโข  ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการเรียนรู้ 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๕.  ดร.ธนธัส   ทัพมงคล ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๖.  นางสาวสมจิตต ์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๗.  นางสาวสุนิสา  ขุมทรัพย์ กองบริหารงานบุคคล 
๘.  นางสาวอทัยการณ์  จันเสนา  ส านักประกันคุณภาพ 
๙.  นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล กองกลาง 
๑๐.นางสาวสุพรรษา  อ่ินอ้อย  กองประชาสัมพันธ์ 
๑๑.นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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๓ 

เริ่มประชุม     เวลา ๑๓.๓๐  น. 
            ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุม 
   การประชุมคณะกรรมการการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งนี้เป็นการประชุม           
ครั้งที๑่/๒๕๕๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการประชุม ๒ ครั้ง              
โดยครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้น าเสนอต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการเปรียบเทียบ
ต้นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มาร่วมพิจารณาในประเด็นส าคัญเพ่ือเป็นแนวทาง
หรือข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนเพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
   หลังจากการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วให้ทุกหน่วยงานน าข้อมูลกลับไปพิจารณาเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมและมีการแก้ไข 

   ที่ประชุมแก้ไขหน้า ๓ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ เป็น คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ หน้า ๔ พนักงานมหาลัย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๓.๑   การประชุมชี้แจงจากกรมบัญชีกลาง เรื่องการค านวณต้นทุนผลผลิตส าหรับ 

สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุน 

ต่อหน่วยผลผลิต มีเกณฑ์การให้ระดับคะแนนทั้งหมด ๕ ระดับ โดยระดับคะแนนที่ ๑ ต้องส่งผลการด าเนินงาน 
ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  ผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๖  ผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ ๓-๕  ถึงส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน 
ก.พ.ร.  ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   การด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ได้มีการด าเนินการตามแบบฟอร์มรายละเอียดที่กรมบัญชีกลางก าหนด ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ 
นั้น  มหาวิทยาลัย มีระบบการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (ERP)  ในการประมวลผลข้อมูลและน ามา
จัดท าเป็นรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ซึ่งประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑  รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕  
(ตารางท่ี ๑ หน้า ๓) 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   ๔.๒  รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตารางท่ี ๒ หน้า ๔) 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   ๔.๓  รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตารางท่ี ๓ หน้า ๕) 
   ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงว่าให้ทางกองคลังตรวจสอบดูยอดต้นทุน
ต่อหน่วยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาโท อีกครั้ง 
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   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบกองคลังตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 
 
  

๔.๔  รายงานต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตารางท่ี ๔  
หน้า ๖-๗) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   ๔.๕  รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ : ๒๕๕๕ และวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของรายได้ (หน้า ๘) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
๔.๖  รายงานเปรียบเทียบต้นทุนประเภทค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : 

๒๕๕๕ และวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุน (ตารางที่ ๖ หน้า ๙ – ๑๐) 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   ๔.๗  รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : ๒๕๕๕ 
และวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ไม่ได้มีการเปรียบเทียบ 
เนื่องมาจากมหาวิทยาลัย ได้มีการการเพ่ิมกิจกรรม ๓ กิจกรรมคือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   กิจกรรม
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กิจกรรมงานทะเบียน   เพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุนกิจกรรมที่
กรมบัญชีกลางก าหนดและในต้นทุนงานวิจัย กิจกรรมบริการวิชาการและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                  
ได้มีการเปรียบเทียบในตารางของต้นทุนผลผลิตในตารางที่ ๘ ต่อไป  (ตารางที่ ๗ หน้า ๑๑ – ๑๔) 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๔.๘  รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : ๒๕๕๕ 
และวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลผลิต (ตารางที่ ๘ หน้า ๑๕ – ๑๘) 

(๑)  ขอให้ลดต้นทุนต่อหน่วยให้ลดลง ในการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ 
ต้นทุนผลผลิตต้องตั้งเป้าหมายให้มีความท้าทายและเป็นตัวเลขที่แท้จริง โดยให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดในทุกหน่วยงานที่ส่งข้อมูล 

(๒)  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า                    
เห็นควรให้กองคลังคิดค่าเฉลี่ยของแต่ละคณะว่าเป็นจ านวนเท่าไร 

(๓)  ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า 
เห็นควรให้แยกกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมให้ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการวิเคราะห์สาเหตุ                            
การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิตค่าเสื่อมราคาจะเป็นตัวแปรใหญ่ที่ท าให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้น โดยให้กองคลังก าหนด
สาเหตุของนักศึกษาที่พ้นสภาพ และถอนสภาพนักศึกษาเพ่ิมเติมเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้นทุนผลผลิตเพ่ิมข้ึนด้วย 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕       รายงานผลตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(หน้า ๑๙ – ๒๔) แนวทางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หน้า ๑๕) 
   (๑)  ประธานได้มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและ
ต้องเป็นตัวเลขที่แท้จริง โดยชี้แจงวิธีการคิดให้กับทุกคณะทราบว่าใช้หลักการคิดตัวฐานตั้งจากอะไรหารด้วยอะไร
เพ่ือให้เป็นวิธีคิดในแนวทางเดียวกัน 
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๕ 

   (๒)  ประธานมอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณบดีทั้ง ๙ 
คณะ เป็นผู้รับผิดชอบสร้างมาตรการและโครงการรองรับและติดตามในเรื่องนักศึกษาพ้นสภาพและนักศึกษา   
ถอนสภาพ 
    (๓)  แนวทางในการปรับปรุงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กองคลังน าเสนอจ านวน ๕ ข้อ ที่ประชุมมีมติให้ปรับลดเหลือ ๓ ข้อ  ดังนี้ 
   ๑. ลดจ านวนนักศึกษาออกระหว่างปี  
    ๑.๑  ลดจ านวนนักศึกษาพ้นสภาพระหว่างปี โดยด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒  ลดจ านวนนักศึกษาถอนสภาพระหว่างปี โดยด าเนินการบริหารความ 
เสี่ยงกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
   ๒.  มาตรการประหยัดทรัพยากรค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
   ๓.  มาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าโทรศัพท์ประจ าส านักงาน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและได้ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 
   (๑)  คณะท าแผนปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖                        
ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง  และน าส่งให้กองคลังรวบรวมเป็นแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป 
   (๒)  ประธานมอบหมายให้กองคลังจัดท าแบบฟอร์มซึ่งดาวโหลดได้จาก WebSite  
กองคลัง โดยให้จัดส่งแบบฟอร์มกลับมายังกองคลังภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลต่อไป 
หลังจากท่ีกองคลังสรุปข้อมูลจากคณะเรียบร้อยแล้วจะน าเสนอเข้าท่ีประชุม เพื่อพิจารณาเป้าหมายและแนวทาง 
ในการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ต่อไป   และให้หน่วยงาน 
ด าเนินการตามแผนและควรมีการติดตามผลการด าเนินงานด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุม                      
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน ต่อไป ในส่วนของข้อมูล เช่น ข้อมูลค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ข้อมูลค่า
สาธารณูปโภค  หน่วยงานคณะสามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายได้จากระบบงานบริหารทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย (ERP)  ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนสามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายดังกล่าว ได้ที่กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี    
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 

นางสาวเนาวรัตน์  สร้อยฟ้า 
นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล 
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