
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปรียบเทียบและวิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ระหวางปงบประมาณ 2551 และป 2552 

  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดการเรียนการสอน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลผลิต 7 ผลผลิต เม่ือเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการคํานวณตนทุน
ตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 2551 และ 2552 แลวพบวา ผลผลิตดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
มีตนทุนตอหนวยผลผลิตลดลง 2,290.89 บาท หรือรอยละ 72.86  ผลผลิตดานการบริการวิชาการแกสังคม มี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตลดลง 7,572.89 บาทหรือรอยละ 69.25 ผลผลิตดานการจดัการศึกษาสายสังคม มี
ตนทุนตอหนวยผลผลิตเพิ่มข้ึน 11,531.88 หรือรอยละ 30.83 ผลผลิตดานการจดัการศึกษาสายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีตนทุนตอหนวยผลผลิตเพิ่มข้ึน 26,217.39 หรือรอยละ 45.15  ผลผลิตดานทุนการพัฒนา
อาจารย มีตนทุนตอหนวยผลผลิตเพิ่มข้ึน 56,372 บาท หรือรอยละ 35.65  ผลผลิตงานวิจยัเพื่อสรางองค
ความรู มีตนทุนตอหนวยผลผลิตลดลง 68,048.36 บาท หรือรอยละ 31.92 ผลผลิตงานวจิัยและถายทอด
เทคโนโลยี มีตนทุนตอหนวยผลผลิตลดลง 86,065.83 บาท หรือรอยละ 12.60  

 

 

แผนภาพท่ี  1  เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตภาพรวม มทร.พระนคร จําแนกตามผลผลิต ระหวาง 

ปงบประมาณ 2551 และ 2552  

 



 

1. เปรียบเทียบรอยละของตนทุนและผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง ระหวางปงบประมาณ 2551 – 2552  

 

แผนภาพท่ี 2  เปรียบเทียบรอยละของตนทุนและผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง ระหวาง ปงบประมาณ 2551 - 2552  

  จากแผนภาพเปรียบเทียบรอยละของตนทุนรวมและผลผลิตรวมท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลงในแตละ

ผลผลิต พบวา ผลผลิตสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.05 ขณะท่ีผลผลิต

ลดลง คิดเปน   รอยละ 19.36  ผลผลิตสายสังคม มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.03  ขณะท่ีผลผลิตลดลงคิด

เปนรอยละ 11.31.78 ผลผลิตทุนพัฒนาอาจารย มีตนทุนรวมเพิ่มข้ึนรอยละ  89.92  ขณะท่ีผลผลิตเพิ่มข้ึนคิด

เปนรอยละ 40.00 ผลผลิตงานใหบริการวชิาการแกสังคม มีตนทุนรวมลดลงรอยละ 21.39  ขณะที่ผลผลิต

เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 155.65 ผลผลิตงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีตนทุนรวมลดลงรอยละ 19.90  ขณะท่ี

ผลผลิตเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 195.14 ผลผลิตงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี มีตนทุนรวมลดลงรอยละ 

12.60  ขณะท่ีไดผลผลิตเทาเดิม  ผลผลิตงานวิจยัเพื่อสรางองคความรู มีตนทุนรวมลดลงรอยละ 27.38 มี

ผลผลิตเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 6.67  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. เปรียบเทียบรอยละของตนทุนตอหนวยงานบริการวิชาการแกสังคมท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง จําแนกตาม

คณะ/หนวยงาน ระหวางปงบประมาณ 2551 – 2552  

 

 

แผนภาพท่ี  3  เปรียบเทียบรอยละของตนทุนตอหนวยงานบริการวิชาการแกสังคมท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง ระหวาง 

ปงบประมาณ 2551 - 2552  

จากแผนภาพเปรียบเทียบรอยละของตนทุนตอหนวยผลผลิตการบริการวิชาการแกสังคมและรอยละ

ของผูรับบริการของหนวยงาน พบวา คณะบริหารธุรกิจ มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 85.25  ผูรับบริการ

ลดลงรอยละ 65.66 คณะเทคโนโลยีคหกรรม มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 78.30 ผูรับบริการเพิ่มข้ึนรอย

ละ 277.69  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ  39.09 ผูรับบริการลดลงรอยละ  

41.05  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 16.36  ผูรับบริการลดลงรอยละ 12.99  

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึนรอยละ 1.53  ผูรับบริการเพิ่มข้ึนรอยละ 

78.40 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.68 ผูรับบริการลดลงรอยละ 9.24 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.15 ผูรับบริการเพิ่มข้ึนรอยละ 9.17 คณะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึนรอยละ 144.15 ผูรับบริการลดลงรอยละ 9.03  สถาบันวิจัย

และพัฒนา มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึนรอยละ 326.39  ผูรับบริการเพิ่มข้ึน รอยละ 9.06   

 



 

3. เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม จําแนกตามคณะ/หนวยงาน 

ระหวางปงบประมาณ 2551 – 2552 

 

 

แผนภาพท่ี  4  เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม จําแนกตามคณะ/หนวยงาน 

ระหวางปงบประมาณ 2551 – 2552 

จากแผนภาพเปรียบเทียบของตนทุนตอหนวยผลผลิตงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน 

ระหวางปงบประมาณ 2551 และ ป 2552 พบวา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีตนทุนตอหนวยผูรับบริการ

เพิ่มข้ึน 1,027.04 บาทหรือรอยละ 987.17  กองศิลปวัฒนธรรม  มีตนทุนตอหนวยผูรับบริการเพิ่มข้ึน 477.99 

บาท หรือรอยละ 141.21 คณะศิลปศาสตร มีตนทุนตอหนวยผูรับบริการเพิ่มข้ึน 397.46 บาท หรือรอยละ 

110.78 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนตอหนวยผูรับบริการเพิ่มข้ึน 27.13 บาทหรือรอยละ 6.68  

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มีตนทุนตอหนวยผูรับบริการเพิ่มข้ึน 834.28 บาท หรือรอยละ 63.81 คณะ

สถาปตยกรรมและการออกแบบ มีตนทุนตอหนวยผูรับบริการลดลง 1,249.74 บาท หรือรอยละ 61.33 คณะ

วิศวกรรมศาสตร มีตนทุนตอหนวยผูรับบริการเพิ่มข้ึน 1,554.79 บาท หรือรอยละ 64.51 คณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน มีตนทุนตอหนวยผูรับบริการลดลง 2,986.15 บาท หรือรอยละ 97.19 คณะ

เทคโนโลยีคหกรรม มีตนทุนตอหนวยผูรับบริการลดลง 1,697.60 บาท หรือรอยละ 21.46  คณะบริหารธุรกิจ 

มีตนทุนตอหนวยผูรับบริการลดลง 11,091.17 บาท หรือรอยละ 99.62 

 



4. เปรียบเทียบผลผลิตตอหนวยผลงานวิจยัและถายทอดเทคโนโลยรีะหวางปงบประมาณ 2551 – 2552  

 

 

แผนภาพท่ี  5  เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ีจําแนกตามคณะ/

หนวยงาน ระหวางปงบประมาณ 2551 – 2552 

จากแผนภาพเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของหนวยงาน 

ระหวางปงบประมาณ 2551 และ ป 2552 พบวา คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน มีตนทุนตอ

โครงการลดลง 976,462.61 บาท หรือรอยละ 83.23 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีตนทุนตอโครงการลดลง

661,382.60  บาท หรือรอยละ 66.35 สถาบันวิจยัและพัฒนา มีตนทุนตอโครงการลดลง 237,876.45 บาท  

หรือรอยละ 38.96 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและออกแบบ มีตนทุนตอโครงการเพ่ิมข้ึน 279,989.26  บาท 

หรือรอยละ 6481.31 คณะเทคโนโลยีคหกรรม  มีตนทุนตอโครงการเพ่ิมข้ึน 393,085.61 บาท หรือรอยละ 

52.19  คณะวศิวกรรมศาสตร มีตนทุนตอโครงการเพ่ิมข้ึน  500,516.68  บาท หรือรอยละ 71.98  

 

 

 

 

 



5. เปรียบเทียบผลผลิตตอหนวยงานวิจัยสรางองคความรูระหวางปงบประมาณ 2551 - 2552  

 

 

 

แผนภาพท่ี  6  เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู ของหนวยงานระหวาง

ปงบประมาณ  2551 – 2552 

จากแผนภาพเปรียบเทียบตนทุนตอโครงการงานวจิัยเพือ่สรางองคความรูของหนวยงาน ระหวาง

ปงบประมาณ 2551 และ ป 2552 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนตอโครงการเพ่ิมข้ึน 

33,091.07 บาท หรือรอยละ 65.74 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มีตนทุนตอโครงการเพ่ิมข้ึน 59,621.25  

บาท หรือรอยละ 78.94 คณะบริหารธุรกิจ มีตนทุนตอโครงการลดลง 44,540.52  บาท หรือรอยละ 37.50 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีตนทุนตอโครงการลดลง 236,804.75 บาท หรือรอยละ 149.56 คณะศิลป

ศาสตร มีตนทุนตอโครงการเพ่ิมข้ึน 51,468.13 บาท หรือรอยละ 31.09 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ

ออกแบบมีตนทุนตอโครงการลดลง 220,500.41 บาท หรือรอยละ 61.77 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

ออกแบบแฟช่ัน มีตนทุนตอโครงการลดลง 303,455.66 บาท หรือรอยละ 67.22 คณะวิศวกรรมศาสตร มี

ตนทุนตอโครงการเพ่ิมข้ึน  232,865.54  บาท หรือรอยละ 44.93 คณะเทคโนโลยคีหกรรม  มีตนทุนตอ

โครงการลดลง 645,565.38 บาท หรือรอยละ 57.54 

 

 



6. เปรียบเทียบผลผลิตตอหนวยการจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีระหวาง

ปงบประมาณ     2551 - 2552  

 

 

แผนภาพท่ี  7  เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตการจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีอง

คณะระหวางปงบประมาณ  2551 – 2552 

จากแผนภาพเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตการจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระหวางปงบประมาณ 2551 และ ป 2552 พบวา คณะบริหารธุรกิจ มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน 12,056.92  บาท 

หรือรอยละ 38.47 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและออกแบบ มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน 7,057.33 บาท หรือ

รอยละ 17.50 คณะเทคโนโลยีคหกรรม มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน 16,614.72 บาท หรือรอยละ 31.96 คณะ

วิศวกรรมศาสตร มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน 25,450.03 บาท หรือรอยละ 46.14 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน 35,143.94 บาท หรือรอยละ 52.86 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน มี

ตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน 49,010.82 บาท หรือรอยละ 70.05 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตนทุนตอ

หนวยเพิ่มข้ึน 38,345.02 บาท หรือรอยละ 32.30 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มีตนทุนตอหนวยลดลง 

3,405.07 บาท หรือรอยละ 3.76  

 

 

 



7. เปรียบเทียบผลผลิตตอหนวยผลผลิตการจัดการศึกษาสายสังคม ระหวางปงบประมาณ 2551 - 2552  

 

แผนภาพท่ี  8  เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตการจัดการศึกษาสายสังคมของคณะระหวาง

ปงบประมาณ  2551 – 2552 

จากแผนภาพเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตการจัดการศึกษาสายสังคม ระหวางปงบประมาณ 

2551 และ ป 2552 พบวา คณะบริหารธุรกิจ มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน 14,197.82 บาท หรือรอยละ  41.98 

คณะศิลปศาสตร มีตนทุนตอหนวยเพิ่มข้ึน 29,291.67 บาท หรือรอยละ 49.19 
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