
 
 

 

 

คู่มือปฏิบตัิงาน 

การจัดท าตน้ทุนต่อหน่วย 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 

 

นายธีรวุฒิ  กู้จรุงคุณธรรม 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

 

 

 



ค าน า 

 ในปัจจุบันการค านวณข้อมูลต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยเป็นเครื่องมือหนึ่งด้านการเงินที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร

ที่ใช้ในการวางแผนงาน การตัดสินใจในการบริหารงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ไม่

ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ การค านวณอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัญฑิตและ

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานตามพันธกิจของสถาบันตลอดจนการน าข้อมูล

ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยนั้นมาวางแผนและตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้านการใช้งบประมาณ 

 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าต้นทุนผลผลิต เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ

ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดยใน

ภาคผนวกที่เป็นแนวคิดและขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 

7/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม

ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ส าหรับแนวคิดและขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการ

ผลิตนักศึกษาพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดท าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และจะได้น าเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณาในโอกาสต่อไป 

 ทั้งนี้คู่มือปฏิบัติงานนี้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยการเงินและบัญชี 

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และเป็นหลักเกณฑ์ในการรับคุณภาพจากองค์กรภายนอกที่จะเข้ามาตรวจประเมิน

สถาบัน นอกจากนี้ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและประชาชน

ผู้สนใจทั่วไปไม่มากก็น้อย หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

             นายธีรวุฒ ิ กู้จรุงคุณธรรม 

                        21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ (Outcome) แทนการควบคุมปัจจัยน าเข้า 

(Input) และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีอิสระและมีความคล่องตัวในการจัดสรร

ทรัพยากรเพ่ือผลิตผลงานตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมี

ข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์ เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมมีข้อมูล

ต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการ  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณและประกอบในการวางแผนทาง

การเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบก ากับดูแลองค์กรของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการวางแผนทางการเงินและงบประมาณ  โดยเฉพาะ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ได้รับเงินจากการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุน

จากสภากาชาดไทย  นอกจากนั้นจะเป็นเงินรายรับที่หาได้เอง เช่น รายได้จากงานวิจัย บริการวิชาการ เงินบริจาค 

ซึ่งการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินและงบประมาณ  จ าเป็นที่ต้องหาต้นทุนใน

การผลิตบัณฑิตที่แท้จริง  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่ส าคัญในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญ

ของกระบวนงาน 

 2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ

ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ

บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอรับการบริการที่

ตรงกับความต้องการ 
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 3. เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าต้นทุนต่อ

หน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล รวมถึงการน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของหน่วยงานได ้

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิตนักศึกษำพยำบำล เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารที่ใช้ในการประเมินผล

การด าเนินงานของหน่วยงานและน าไปใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในอนาคตด้วย ทั้งนี้การค านวณต้นทุนต่อหน่วยจะท าให้ได้ข้อมูลต้นทุนและการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

บริหาร ดังนี้ 

 1. เป็นข้อมูลซึ่งผู้บริหารสามารถน าข้อมูลต้นทุนมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าหน่วยงานมีต้นทุนที่

ใช้ไปในการด าเนินงานเท่าไร มีผลผลิตจากการด าเนินงานตามภารกิจเป็นอย่างไร เหมาะสมกับทรัพยากรที่ใช้ไป 

โดยแสดงให้เห็นถึงข้อมูลต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงจากการปฏิบัติงานที่แท้จริงจากทุกแหล่งของเงิน ทั้งเงินงบประมาณ

แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 

 2. เป็นข้อมูลซึ่งผู้บริหารสามารถน าข้อมูลต้นทุนมาพิจารณาวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประเมินผล

การด าเนินงานของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับและสามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การท างาน 

 3. เป็นข้อมูลแสดงเครื่องชี้วัดให้เห็นถึงประสิทธิภาพการท างานในภาพรวม โดยใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยใน

การวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานตามภาระหน้าที่งานของแต่ละหน่วยงานและสามารถค านวณ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร 

 4. เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยนั้น จะพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ

ระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิตที่ได้ โดยต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานของต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

หรืองบประมาณที่ได้รับ ซึ่งต้องค านึงถึงความเหมาะสมทางการเงิน 
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ขอบเขตและข้อจ ำกัด 

 ในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยนั้น มีขอบเขตของหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณต้นทุนที่ใกล้เคียงกับความ

เป็นจริงให้มากที่สุด เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและในการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่

แท้จริง ดังนี้ 

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า (ต้นทุนต่อหน่วย) นี้ เป็นหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือให้สามารถด าเนินการ

จัดท าต้นทุนต่อหน่วยของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เท่านั้น 

 2. หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ (ต้นทุนต่อหน่วย) นี้จัดท าเพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง

ภายในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เกิดความเข้าใจในกระบวนงานและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงหลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนต่อหน่วยไปสู่ส่วนงานงานระดับส านัก – ศูนย์ – ฝ่าย เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

นิยำมศัพท์และค ำจ ำกัดควำม 

1. สถำบัน หมายถึง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

2. ส่วนงำน หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ความว่า  “ สถาบันอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ (1) ส านักงานสถาบัน (2) ส านักวิชา 

(3) ส่วนงานอื่น” 

3. ระบบ FMIS หมายถึง ระบบสารสนเทศทางการเงินสภากาชาดไทย (Financial Management 

Information System) 

4. ระบบ BI หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (BI : Business Intelligence) ของสถาบันการ

พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

5. กำรบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) หมายถึง การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกการจ าแนก การปันส่วน 

การสรุป และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้บริหาร 

6. ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจเป็นเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือ

การก่อหนี้ผูกพัน ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ 
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7. ต้นทุนหลักสูตร หมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ ทั้งในส่วนส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์และสายสนับสนุนวิชาการของสถาบัน ซึ่งมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 

โดยมูลค่าของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรง และ ต้นทุนทางอ้อม 

8. ต้นทุนทำงตรง (Direct Cost) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นต้นทุนของศูนย์ต้นทุน

ใด (Cost Object) เช่น ค่าใช้จ่ายที่คณะ/สาขาวิชาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยระบุหน่วยงานได้ ซึ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายจริงและคิดในรูปแบบตามพันธกิจของสถาบัน 

9. ต้นทุนทำงอ้อม (Indirect Cost) หมายถึง ต้นทุนร่วม (Common cost) ที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถระบุ

ได้ว่าเกิดจากศูนยต์้นทุนใด โดยปกติแล้วต้นทุนทางอ้อมนี้จะถูกแบ่งสรรให้แก่หน่วยงานต้นทุนต่างๆ ด้วยเทคนิควิธี

ในการจัดสรรต้นทุน ( Allocation techniques) เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส านักงาน เงินเดือนบุคลากร 

10. กำรปันส่วนต้นทุน (Allocation) หมายถึง การแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายไปยังกิจกรรม กระบวนการผลิต 

การด าเนินงาน หรือ ผลผลิตตามเกณฑ์ต่างๆ 

11. ต้นทุนรวม (Full Cost) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตผลผลิตของหน่วยงาน 

โดยไม่ต้องค านึงแหล่งเงินทุนและเป็นการค านวณจากตัวเลขค่าใช้จ่ายที่บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 

12. ค่ำเสื่อมรำคำ (Depreciation) หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมสภาพส่วนที่ตัดเป็น

ค่าใช้จ่ายไปยังกิจกรรม กระบวนการผลิต การด าเนินงาน 

13. ศูนย์ต้นทุน (Cost Center) หมายถึง ส่วนงานภายในสถาบันที่ก าหนดขึ้นตามโครงสร้างองค์กร ซ่ึง

แต่ละส่วนงานจะมีการด าเนินกิจกรรม โครงการ/งานที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการผลิตผลผลิต 
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บทท่ี 2 

บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

ควำมน ำ 

 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นฝ่ายที่ปฎิบัติงานด้าน

การเงิน การบัญชี งบประมาณ ต้นทุนและพัสดุ ซึ่งให้บริการต่อผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ

สนับสนุนแผนพัฒนาของสถาบันให้บรรลุพันธกิจ  โดยมีหัวข้อที่ส าคัญเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 1. ลักษณะงำนโดยทั่วไป เป็นลักษณะงานในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานรับจ่ายเงิน  การเบิกจ่าย

งบประมาณ การบัญชีทั่วไป การค านวณต้นทุน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ 

การติดตามประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องของงานการเงินและบัญชี รวมถึงการปฎิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 2. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก นายธีรวุฒิ  กู้จรุงคุณธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติการ 

เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านงบประมาณและต้นทุน ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับ

วิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ ดูแล แนะน าและตรวจสอบ รวมถึงปฎิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ) ด้ำนปฎิบัติกำร 

    (1) รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบัญชีที่เก่ียวข้องกับการผลิตนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด

ทั้งในระบบ FMIS และ ระบบ BI เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลไว้เป็นฐานการค านวณด้านต้นทุนต่อหน่วย

ในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 

  (2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบัญชีที่น ามาเป็นฐานในการ

ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาลให้ถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้

ได้มากท่ีสุด 

  (3) ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทุก

ระดับชั้นรับทราบ เห็นชอบและเป็นเครื่องมือในการประเมินผลงาน รวมถึงการปรับปรุง

กระบวนการท างานของสถาบันในอนาคตต่อไป 
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2.2 ) ด้ำนกำรวำงแผน  

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2.3 ) ด้ำนกำรประสำนงำน 

  (1) ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างคณะท างานและหน่วยงานภายในและ

ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง

ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.4 ) ด้ำนกำรบริกำร 

 (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการเงินและ

บัญชีต้นทุน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับด้านการเงินและบัญชี

ต้นทุน เพ่ือให้บุคคลภายในและภายนอกสถาบันได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ สามารถ

สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแผนงานและมาตรการต่างๆ 

 

ลักษณะงำนที่ปฎิบัต ิ

นายธีรวุฒิ  กู้จรุงคุณธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและต้นทุนที่

ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยลักษณะงานที่ปฎิบัติงาน มีดังนี ้

1. บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์/โครงการ/หน่วยงาน ประจ ารายเดือน/รายไตรมาส 

2. จัดท ารายงานติดตาม ตรวจสอบ ผลปฎิบัติงานของสถาบัน รายไตรมาส  

3. บันทึกเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง 

4. จัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

5. บันทึกข้อมูลจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

6. จัดท าข้อมูลค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย แบ่งส่วนงานภายในปี พ.ศ.2560 โดยอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 10 วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล         

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 

2560 โดยแบ่งส่วนงาน ตามมาตรา 9 ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานสถาบัน 

2. ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา  

3. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  

4. ศูนย์บริการการพยาบาล  

5. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 
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ภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำบัน 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

หลักเกณฑ์กำรปฏิบัตงิำน 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต

นักศึกษาพยาบาล  โดยเป็นต้นทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ( Actual Cost ) ตามระบบ Business 

Intelligence (BI) ของสถาบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการค านวณต้นทุน ดังนี้ 

 1. เพ่ือให้รู้ถึงต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาตามแผนงาน ยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของสถาบัน 

  2. เพ่ือให้รู้ถึงวิธีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 

 หลักเกณฑ์ในการค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ปัจจัยการบันทึกข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ที่ผ่านรายการเข้ามาท่ีหน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ  เพ่ือ

ด าเนินการรับวางบิล จ่ายเช็ค อันเป็นไปตามภาระผูกพันจนถึงข้ันตอนการบันทึกรายการทางบัญชี 

 2. ปัจจัยการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกงบรายจ่ายตามแผนปฎิบัติการสถาบัน / ยุทธศาสตร์ /โครงการ / 

งานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประมวลผลค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ผ่านระบบ FMIS  

 3. เป็นการค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาลต่อปีงบประมาณนั้นๆ 

 4. สามารถค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยได้เม่ือปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว 

 5. เป็นการค านวณต้นทุนผลผลิตในรูปแบบต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาพยาบาลจริง 

 6. น าค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตศึกษา คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆในหอพักนักศึกษา  ส่วนนี้ไม่

น ามารวมค านวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 

 7. หลักการในการค านวณท าโดยการกระจายต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมของพันธกิจสายสนับสนุน

วิชาการปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่พันธกิจ (สายวิชาการ) ของสถาบัน ท าให้ทราบถึงต้นทุนรวมที่เก่ียวข้องกับการผลิต

นักศึกษาพยาบาลทั้งหมด 
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วิธีกำรปฏิบัติงำน 

 1. รวบรวมค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนสภากาชาดไทยและเงิน

รายรับสถาบัน) ทุกประเภทตามพันธกิจของสถาบัน รวม 5 พันธกิจ โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ระบุพันธกิจ/

ยุทธศาสตร์/รหัส วพ. และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุพันธกิจ/ยุทธศาสตร์/รหัส วพ.) 

 2. หักค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกับการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 

  2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษา (ระบุพันธกิจ/ยุทธศาสตร์/รหัส วพ.)   

   - ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

   - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 

   - ค่าจ้างเหมาบริการ 

   - ค่าวัสดุ 

2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณนั้น (ระบุพันธกิจ/ยุทธศาสตร์/รหัสวพ.) 

2.3 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาจากสภากาชาดไทย ( 2,000 บาท/คน/เดือน) (ไม่ได้ระบุพันธกิจ/             

     ยุทธศาสตร์/รหัส วพ.)  

2.4 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาจากผู้บริจาคเงิน ( ไม่ได้ระบุพันธกิจ /ยุทธศาสตร์/รหัส วพ.)  

 3. ปันส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าสู่พันธกิจทั้ง 5 พันธกิจของสถาบัน ดังนี้ 

  ( ผลลัพธ์ คือ การน าค่าใช้จ่ายทางตรงตามพันธกิจรวมกับการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม ) 

3.1 ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เกิดขึ้นจริง ในรายการค่าใช้จ่ายจริง (ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)   

 - งบบุคลากร (ไม่ระบุพันธกิจ/ยุทธศาสตร์/รหัส วพ.) 

 - ค่าสาธารณูปโภค (ไม่ระบุพันธกิจ/ยุทธศาสตร์/รหัส วพ.) 

3.2 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณปีนั้นๆ (ไม่ระบุพันธกิจ/ยุทธศาสตร์/ รหัส วพ.)   

     จากระบบ FMIS  

 4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายของพันธกิจที่ 5 ให้ทุกพันธกิจ  

  ( ผลลัพธ์ คือ จะเหลือค่าใช้จ่ายเพียงพันธกิจที่ 1 , 2 , 3 , 4 เท่านั้น ) 

 5. น ายอดค่าใช้จ่ายตามพันธกิจที่ 1 (การผลิตบัณพิต) และพันธกิจที่ 4 (ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) มา

รวมกัน เป็นยอดรวมของต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 
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 6. ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล (Unit Cost) 

   ต้นทุนต่อหน่วย = ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 

       จ านวนผลผลิตพยาบาล 

 

เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

 การจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย มีขั้นตอนการท างานที่ละเอียดรอบคอบและต้องอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว 

ครบถ้วนและทันก าหนดเวลาภายใต้กฏเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนดไว้  เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานและตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน  หากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่

ก าหนดไว้ก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สถาบันและหน่วยงานภายนอก  ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

บัญชีและพัสดุของหน่วยงานต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะ จึงจะช่วยให้ภารกิจของสถาบันเป็นไปอย่าง

ราบรื่นและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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บทท่ี 4 

เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

กิจกรรมและแผนกำรปฎิบัติงำน 

 ในการจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น มีเทคนิคการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูลในการค านวณต้นทุนจากการเรียกรายงานในระบบ FMIS เพ่ือลดระยะเวลาท างาน 

 2. ในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยนั้น ได้น าฟังก์ชั่นต่างๆในโปรแกรม Microsoft Excel เช่น การ Sort   

ข้อมูล , การ PivortTable เป็นต้น และสูตรการค านวณต่างๆ เช่น สูตร Sum , Vlookup เป็นต้น  มาใช้งาน   

เพ่ือลดระยะเวลาท างาน 

 3. การน าส่งข้อมูลในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผ่านระบบ E-Mail เพ่ือเป็นหลักฐานในการน ารับส่ง     

ข้อมูลและเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

 4. จัดท าเอกสารค านวณต้นทุนต่อหน่วยน าส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถตรวจสอบและ      

สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ( Flow Chart ) 

 1. รวบรวมข้อมูลและเอกสารทางระบบบัญชีการเงินและงบประมาณทั้งหมดที่เก่ียวข้องหลังจากปิดงบ

การเงินประจ าปีงบประมาณนั้นๆ  พร้อมจัดท าและจัดเรียบเรียงเอกสารประกอบข้อมูลทางบัญชีการเงินในแต่ละ

รายการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักการ 

 2. ค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลในเอกสารทางระบบบัญชีการเงินและงบประมาณต่างๆ เช่น ข้อมูลการ

เบิกจ่ายประจ าปี  รายงานแสดงค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ  เป็นต้น ให้เป็นไปตามแนวคิดและข้ันตอนในการ

ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 

 3. น าเสนอข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยพร้อมเอกสารประกอบการค านวณให้ผู้บริหารตามสายงาน ในกรณีที่

ถูกต้องให้เสนอถึงผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดีสถาบัน แต่หากกรณีที่ไม่ถูกต้องให้ด าเนินการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมให้

ถูกต้อง แล้วน าเสนอผู้บริหารตามสายงานอีกครั้ง  
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 4. หลังจากผู้บริหารสถาบันพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการจัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบเสนอ

เป็นระเบียบวาระการประชุมในคณะกรรมการชุดต่างๆของสถาบันเพื่อพิจารณาเห็นชอบ พร้อมจัดส่งเอกสาร

ระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการแต่ละท่าน 

 5. จัดเก็บข้อมูลและเอกสารทั้งหมด หลังจากผ่านมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 

แผนภูมิขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน ( Flow Chart )  

แผนภูมิผังงำน รำยละเอียดขั้นตอน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 

เร่ิมต้น เร่ิมต้น - - 

 

          รวบรวม 

       ข้อมูล / เอกสำร 

รวบรวมข้อมูลและเอกสำรทำงระบบบญัชี

กำรเงินและงบประมำณทั้งหมดที่ พรอ้ม

จัดท ำและจัดเรยีบเรียง 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำ่งๆทีเ่กี่ยวข้อง

กับต้นทุน 

นักวิชำกำรเงิน

และบญัช ี

 
          

     ค ำนวณและวิเครำะห์   แก้ไข                          

       ข้อมูล / เอกสำร 

ค ำนวณและวิเครำะห์ข้อมูลในเอกสำรทำง

ระบบบัญชีกำรเงินและงบประมำณต่ำงๆ 

- ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยประจ ำปี 

- รำยงำนแสดงค่ำเสื่อมรำคำ

ครุภัณฑ์ประจ ำป ี

นักวิชำกำรเงิน

และบญัช ี

 

       พิจำรณำ 

                        

น ำเสนอข้อมูลพร้อมเอกสำรประกอบกำร

ค ำนวณให้ผู้บริหำรตำมสำยงำนพิจำรณำ  

รำยงำนต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิต

นักศึกษำพยำบำล 

นักวิชำกำรเงิน

และบญัช ี

 
 เข้ำที่ประชุม / จดัส่งใหภ้ำยนอก 

จัดท ำข้อมูลและเอกสำรประกอบเข้ำเป็น

ระเบียบวำระกำรประชุมต่ำงๆของสถำบัน

เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ พร้อมจัดส่งเอกสำร

ระเบียบวำระกำรระชุมให้คณะกรรมกำรแต่

ละท่ำน 

รำยงำนต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิต

นักศึกษำพยำบำล 

นักวิชำกำรเงิน

และบญัช ี

  

            สิ้นสุด 

จัดเก็บข้อมูลและเอกสำรทั้งหมด หลังจำก

ผ่ำนมติที่ประชุมเรยีบร้อยแล้ว 
 นักวิชำกำรเงิน

และบญัช ี
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วิธีกำรติดตำมและประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน 

ผู้จัดท าคู่มือได้น า PDCA มาใช้ในการก าหนดขั้นตอนด าเนินงานจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตนักศึกษา

พยาบาล เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยแสดงความสัมพันธ์ของการ

ด าเนินงานตามวงจร PDCA คือ 

1. วำงแผน ( P – Plan ) :   

   - วางแผนการด าเนินงานในจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 

 - ส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจริงตามปีงบประมาณนั้นๆ      

2. ปฏิบัติ ( D - Do ) :   

   - ค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

3. ตรวจสอบ ( C - Check ) :  

   - ตรวจสอบผลการค านวณอีกครั้ง 

   - น าเสนอข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยให้คณะกรรมการชุดต่างๆพิจารณา 

4. ด ำเนินกำรให้เหมำะสม ( A - Act )  : 

  - แก้ไขการค านวณตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเสนอให้คณะกรรมการชุดต่างๆ   

      พิจารณาอีกครั้ง 

 - จัดเก็บข้อมูลและเอกสารทั้งหมด หลังจากผ่านมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
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จรรยำบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

1. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คคโกง ไม่หลอกลวงหรือปกปิดข้อเท็จจริง หรือบิดเบือน

อันเป็นสาระส าคัญของงานที่ตนให้บริการทางวิชาชีพ 

2. มีความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความล าเอียงและอคติ ด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการใช้

ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม 

3. ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานที่ตนปฏิบัติและให้บริการทางวิชาชีพ 

4. หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้ผู้ปฏิบัติทางวิชาชีพ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ต้องใช้ความรู้ความสามารถตามาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความช านาญ 

ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพด้วยความมีสติ ความระมัดระวัง 

6. ต้องปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้และความช านาญการในวิชาชีพ เพ่ือ

พัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

7. ต้องรักษาความลับของทางราชการ 

8. ต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบังซ่อนเร้น บิดเบือน หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีการก ากับ

ดูแลและสามารถตรวจสอบได ้

9. มีความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพ เพ่ือให้ผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ 

10. มีการวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ

ตรวจสอบ 

11. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติงานภายใต้กรอบวิชาชีพ 

12. มีความอดทน ความรับผิดชอบและมีความเคารพต่อผู้อื่น 
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บทท่ี 5 

ปัญหำ อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

 1. บุคลากรยังขาดทักษะความรู้ความเข้าใจบางรายการหรือองค์ประกอบต่อการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

 2. เกิดความล่าช้าระหว่างการรวบรวมข้อมูลในการค านวณการต้นทุนต่อหน่วย  

 3. ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

  

แนวทำงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำน 

 1. จัดอบรม/โครงการเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลทางบัญชีการเงินของหน่วยงานมาใช้ได้ 

 2. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน 

 3. แจ้งเวียนหนังสือเพ่ือขอความร่วมมือให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการค านวณต้นทุนต่อหน่วย

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 4. ปรับปรุงและทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

 5. ควรมีการจัดท าปฏิทินการท างานและติดตามข้อมูล 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงหรือพัฒนำงำน 

 1. ควรจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและด้านต้นทุน 

 2. ควรมีการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบถึงความคุ้มค่าต่อผลส าเร็จของงาน 

 3. ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานเชิง

ระบบมากขึ้น 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แนวคิดและขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

ในการผลิตนักศึกษาพยาบาล (Unit Cost) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เท่ากับ 135,066.18 บาท ต่อคน 

 

 

 



สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ต้นทุนต่อหน่วยในการผลตินักศึกษาพยาบาล (Unit Cost) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แนวคิดในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

 ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่สถาบันอดมศึกษาจะต้องมีการวางแผนทางการเงินและงบประมาณ  โดยเฉพาะ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เงินส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรมาจากงบประมาณแผ่นดิน เงิน

อุดหนุนจากสภากาชาดไทย  นอกเหนือจากเงินรายได้ในส่วนที่หามาได้เอง เช่น รายได้จากงานวิจัย บริการทาง

วิชาการ เงินบริจาค  ซึ่งการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินและงบประมาณ  

จ าเป็นต้องหาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาลที่แท้จริง  เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ส าคัญในการบริหารงานของสถาบัน  

ขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

ล าดับ รายการ ยอดเงิน (บาท) 

1 รวบรวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนจากสภากาชาดไทย และ
เงินรายรับสถาบัน ทุกประเภทตามพันธกิจของสถาบัน รวม 5 พันธกิจ โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ระบุยุทธศาสตร์ของสถาบัน  

97,420,747.80  

2 หักค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 
 2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา (ระบุพันธกิจ/รหัส วพ.)  
   - ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
   - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
   - ค่าจ้างเหมาบริการ 
   - ค่าวัสดุ 

940,379.16  

          2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณนั้น (ระบุพันธกิจ / รหัสวพ.)  28,084,842.52 

3 ปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางเข้าสู่พันธกิจทั้ง 5 พันธกิจของสถาบัน ดังนี้ 
     (1) ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เกิดข้ึนจริง ในรายการค่าใช้จ่ายจริง (ค่าใช้จ่าย
ทางอ้อม) 
                     - งบบุคลากร (ไม่ระบุพันธกิจ / ยุทธศาสตร์) 
  - งบสาธารณูปโภค (ไม่ระบุพันธกิจ / ยุทธศาสตร์)                      

     (2) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณปีนั้นๆ (ไม่ระบุพันธกิจ / รหัส 

วพ.) จาก FMIS  

94,324,846.29  



ล าดับ รายการ ยอดเงิน (บาท) 

4 ปันส่วนค่าใช้จ่ายของพันธกิจที่ 5 ให้ทุกพันธกิจ  
 ( ผลลัพธ์ คือ จะเหลือค่าใช้จ่ายเพียงพันธกิจที่ 1 , 2 , 3 , 4 เท่านั้น ) 

- 

5 รวมค่าใช้จ่ายในพันธกิจที่ 1 (การผลิตบัณฑิต) และพันธกิจที่ 4 (ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) เป็นต้นทุนรวมในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 

138,712,970.95 

6 ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล (Unit Cost) 
   ต้นทุนต่อหน่วย = ต้นทุนรวมในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 
     จ านวนผลผลิตพยาบาล 
    = 138,712,970.95 
     1,027   

135,066.18  

หมายเหตุ :  

1. การค านวณนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา จ านวนเงิน 940,379.16 บาท  

 2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาจากสภากาชาดไทย 2,000 บาท / คน / เดือน เป็นเงิน 18,776,000 บาท 

 3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาจากผู้บริจาค เป็นเงิน 1,906,220 บาท 

2. พันธกิจของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

 พันธกิจที่ 1 : สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัต 

   ลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน  

 พันธกิจที่ 2 : สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและ 

   สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน 

 พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความ 

   ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความ 

   เข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม 

 พันธกิจที่ 4 : สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม 

   ไทยและการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การด ารงชีวิต ชุมชน และสังคม  

 พันธกิจที่ 5 : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และ 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

แนวคิดและขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

ในการผลิตนักศึกษาพยาบาล (Unit Cost) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เท่ากับ 191,701.22 บาท ต่อคน 

 

 

 



สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ต้นทุนต่อหน่วยในการผลตินักศึกษาพยาบาล (Unit Cost) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แนวคิดในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

 ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่สถาบันอดมศึกษาจะต้องมีการวางแผนทางการเงินและงบประมาณ  โดยเฉพาะ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่เงินส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรมาจากงบประมาณแผ่นดิน เงิน

อุดหนุนจากสภากาชาดไทย  นอกเหนือจากเงินรายได้ในส่วนที่หามาได้เอง เช่น รายได้จากงานวิจัย บริการทาง

วิชาการ เงินบริจาค  ซึ่งการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินและงบประมาณ  

จ าเป็นต้องหาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาลที่แท้จริง  เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ส าคัญในการบริหารงานของสถาบัน 

 

ขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

ล าดับ รายการ ยอดเงิน (บาท) 

1 รวบรวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนจากสภากาชาดไทย และ
เงินรายรับสถาบัน ทุกประเภทตามพันธกิจของสถาบัน รวม 5 พันธกิจ โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ระบุพันธกิจ/ยุทธศาสตร์และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ 

325,206,349.88  

2 หักค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 
 2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา (ระบุพันธกิจ/ยุทธศาสตร์)  
   - ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
   - ค่าครุภัณฑ์ 
   - ค่าจ้างเหมาบริการ 
   - ค่าวัสดุ 
                               - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

845,746.88  

          2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณนั้น (ระบุพันธกิจ / ยุทธศาสตร์)  117,760,580.83 

3 ปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางเข้าสู่พันธกิจทั้ง 5 พันธกิจของสถาบัน ดังนี้ 
     (1) ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เกิดข้ึนจริง ในรายการค่าใช้จ่ายจริง (ค่าใช้จ่าย
ทางอ้อม) 
                     - งบบุคลากร (ไม่ระบุพันธกิจ / ยุทธศาสตร์) 
  - ค่าสาธารณูปโภค (ไม่ระบุพันธกิจ / ยุทธศาสตร์) 
     (2) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณปีนั้นๆ (ไม่ระบุพันธกิจ / 
ยุทธศาสตร์) จากรายการทางบัญชี  

125,508,458.22  



ล าดับ รายการ ยอดเงิน (บาท) 

4 ปันส่วนค่าใช้จ่ายของพันธกิจที่ 5 ให้ทุกพันธกิจ  
 ( ผลลัพธ์ คือ จะเหลือค่าใช้จ่ายเพียงพันธกิจที่ 1 , 2 , 3 , 4 เท่านั้น ) 

- 

5 รวมค่าใช้จ่ายในพันธกิจที่ 1 (การผลิตบัณฑิต) และพันธกิจที่ 4 (ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) เป็นต้นทุนรวมในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 

197,643,962.89 

6 ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาพยาบาล (Unit Cost) 
   ต้นทุนต่อหน่วย = ต้นทุนรวมในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 
     จ านวนผลผลิตพยาบาล 
    = 197,643,962.89 
     1,031   

191,701.22  

หมายเหตุ :  

1. การค านวณนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา จ านวนเงิน 845,746.88 บาท  

 2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาจากสภากาชาดไทย 2,000 บาท / คน / เดือน เป็นเงิน 18,786,000 บาท 

 3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาจากผู้บริจาค เป็นเงิน 1,211,980.00 บาท 

2. พันธกิจของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

 พันธกิจที่ 1 : สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัต 

   ลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน  

 พันธกิจที่ 2 : สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและ 

   สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน 

 พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความ 

   ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความ 

   เข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม 

 พันธกิจที่ 4 : สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม 

   ไทยและการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การด ารงชีวิต ชุมชน และสังคม  

 พันธกิจที่ 5 : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และ 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

- คู่มือปฏิบัติงาน การจัดท าบัญชีต้นทุนผลผลิต ของนางสาวนัฐณิชา  ค าตา นักวิชาการและบัญชี     ระดับ

ปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสารคาม 

- การค านวณต้นทุนผลผลิต – กรมบัญชีกลาง สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563 , จาก

http://kromchol.rid.go.th/fad/LearningCourses/doc_LearningCourses/semina57/cost/powe

rpoint.pdf 

- รายงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2560 สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563, จาก 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/04/20190429191306_36688.pdf 

- รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 

 2558 สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563, จาก 

 http://www.old.nrru.ac.th/plan/UserFiles/File/unitcostreportnrru2558(1).pdf  

 

 


