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บทสรุปผู้บริหาร 
วิทยาลัยนานาชาติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวนนักศึกษา 1,008 คน มีค่า FTES 7,796.36 วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามภารกิจผลิตบัณิิตด้านวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยีจ านวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  2) สาขาวิชาการโรงแรม 3) สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4) สาขาการจัดการ

ท่องเที่ยว 5) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาลัย ได้ด าเนินตามภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และภารกิจด้านส่งเสริมการบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 56,845,602.76 บาท จ าแนก โดยคณะได้ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 ตารางท่ี 1 รายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จ าแนกตามสาขาวิชา 

หลักสูตร ต้นทุนปี 59 ต้นทุนปี 60 ปริมาณ  

เพิ่ม/ลด 

ธุรกิจการบิน 108,006.80 52,719.38 55,287.42 

การจัดการท่องเที่ยว 126,815.97 60,300.87 66,515.51 

การจัดการโรงแรม 158,451.87 64,998.61 93,453.26 

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 117,925.15 69,414.00 48,511.15 

คณิตศาสตรศ์กึษา 74,670.55 30,724.25 43,946.30 

          คณะกรรมการ ไดด้ าเนินการค านวณหาจุดคุ้มทุนของแต่ละสาขาวิชาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น โดยใช้วิธีการค านวณความคุ้มค่าของสาขาวิชา ณ 
จุดคุ้มทุน TR (รายรับรวม) = TC (ต้นทุนรวม)  
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 วิทยาลัยนานาชาติด าเนินการเรยีนการสอนในลักษณะของหน่วยงานในก ากับ จึงใช้เงนินอกงบประมาณจากเงินรายได้ 80 เปอร์เซนต์ของค่าลงทะเบียน  

(หลังจากหักการจัดสรรตามเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ) น ามาคิดทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดยการวิเคราะห์ต้นทุนตามประเภท

ค่าใช้จ่ายผลผลิตรวมของวิทยาลัย จากค่าบุคลากร/ค่าสอนอาจารย์พิเศษ, สอนเกิน 12 คาบ/ค่าพัฒนานักศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าฝึกอบรม/ค่า

เดินทาง/ค่าสาธารณูปโภค/ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย/ค่าเงินอุดหนุน เมื่อได้ด าเนินการ ค านวณต้นทุนต่อหน่วยตามหลักการแล้ว จึงได้ปันส่วนค่าใช้จ่าย

โดยใช้ค่า FTES เป็นฐานในการปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการของแต่ละสาขาวิชา ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับ

สาขาวิชา เพื่อให้ทราบผลสรุปต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละสาขา และจะได้น ามาใช้ในการบริหารแตล่ะสาขาต่อไป จากการด าเนินงาน วทิยาลัย ฯ ได้สรุปผลดังนี ้

 ในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยนานาชาติ  มรีายได้รวมลดลงจากปี 2559 (คิดเป็นรอ้ยละ 48.79) เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยฯ ไม่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์ และ งบประมาณรายได้จากการบริการ ลดลง (คิดเป็นรอ้ยละ 41) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยฯ 

ได้ด าเนินการย้ายที่ตัง้การจัดการศกึษาไปยังศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จงึสง่ผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย ฯ ซึ่งก่อน

หน้านี้วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาอยู่ที่ มรภ.สวนสุนันทา ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ นักศึกษาสามารถเดินทางได้สะดวก มากกว่าศูนย์การศึกษา

จังหวัดนครปฐม 
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แตเ่มื่อวเิคาะหถ์ึงจุดคุ้มทุนแลว้ พบว่า ทุกสาขาของวิทยาลัย มกี าไรส่วนเกิน จากการจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา ก าไรส่วนเกิน ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 

1.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณิิต 

1.1.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 121 80,259.70 

 

69,414 

1.2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณิิต 
 
1.2.1 สาขาวิชาการโรงแรม 115 71,447.46 64,998.61 

1.2.2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 697 82,040.93 52,719.38 

1.2.3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 65 76,616.54 60,300.87 

1.3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณิิต 
 
1.3.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 10 91,289.17 30,724.25 

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีต้นทุนเฉลี่ย 69,414 บาท สาขาวิชาการโรงแรม มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 64,998.61 บาท สาขาธุรกิจการบิน มีต้นทุน

เฉลี่ย 52,719.38 บาท สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 60,300.87 บาท และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 30,724.25 

บาท  
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เมื่อวิเคาะห์ถึงผลก าไร แล้ว วิทยาลัยฯ สามารถจัดการเรียนการสอน โดยมีก าไรส่วนเกินทุกหลักสูตร แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านงบประมาณ ของวิทยาลัย ฯ ที่ท าให้ผลการประกอบการที่ท าให้วิทยาลัย สามารถใช้เงินงบประมาณรายได้ของวิทยาลัย บริหารจัดการภายใน เช่น

การลดต้นทุน การประหยัดค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เป็นต้น  
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ส่วนที่ 1 ผลการด าเนนิงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้สื่อสารกิจกรรมและแนวทางในการด าเนินงานให้กับ

บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบและน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ ได้ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดดังตารางที่ 3  

 ตารางท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านผลการประหยัดทรัพยากร 
1.1 การประหยัด

พลังงานไฟฟ้า 
ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

- ลดปริมาณการใช้
พลังงานด้านไฟฟ้า
ได้ 5% ต่อปีเมื่อ
เทียบค่าจริงกับค่า
มาตรฐานของส านัก
นโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวง
พลังงาน 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการด าเนินการตามกิจกรรม
การเ พ่ิมประสิทธิภาพการด า เนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกิจกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ดังนี้ 
- มีการก าหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์
พลังงาน และมีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
และประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและรณรงค์
การประหยัดพลังงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบและ
ปฏิบัติตาม 

บรรลุ - ส ารวจและตรวจสอบ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ เพ่ือวางแผนใน
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
ประหยัดพลังงาน 
 



8 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

- มี ก า ร ด า เ นิ น การ เปลี่ ย นแปลง อุปกรณ์ แล ะ
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า  ร ะ บ บ แ ส ง ส ว่ า ง แ ล ะ ร ะ บ บ
เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1.2 การประหยัด
เชื้อเพลิง 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

- ลดปริมาณการใช้
พลังงานด้าน
เชื้อเพลิงได้ 5% ต่อ
ปีเมื่อเทียบค่าจริง
กับค่ามาตรฐานของ
ส านักนโยบายและ
แผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการด าเนินการตามกิจกรรม
การเ พ่ิมประสิทธิภาพการด า เนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกิจกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ดังนี้ 
- มีการก าหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์
พลังงาน และมีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
และประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและรณรงค์
การประหยัดพลังงานให้ทุกหน่วยงานรับทราบและ
ปฏิบัติตาม 
- มี ก า ร ด า เ นิ น การ เปลี่ ย นแปลง อุปกรณ์ แล ะ
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า  ร ะ บ บ แ ส ง ส ว่ า ง แ ล ะ ร ะ บ บ
เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
 

บรรลุ - วางแผนการใช้จ่ายพลังงาน
เชื้อเพลิงให้เหมาะสมในการ
เดินทาง ประเภทการใช้งาน 
เช่น ใช้รถยนต์ให้เหมาะกับ
ลักษณะเส้นทาง จ านวน
ผู้โดยสาร  
- ใช้บริการรถเช่าในการ
เดินทางไปต่างจังหวัดหรือ
ระยะทางไกล แทนการใช้รถ
ของคณะที่มีสภาพเก่าและใช้
ปริมาณเชื้อเพลิงเป็นจ านวน
มาก 
- ติดตามผลการใช้จ่าย
พลังงานเป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการ
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

ประหยัดพลังงาน 
 

1.3 การควบคุม
ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ
ส านักงาน  

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

- ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุส านักงาน ได้
ไม่น้อยกว่า 5% ต่อ
ปี เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

วิทยาลัยนานาชาติ โดยฝ่ายคลังและพัสดุ ได้มีการ
ด าเนินการตามกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ ส า นั ก ง า น 
ประกอบด้วยกระดาษ หมึกพิมพ์ ดังนี้ 
- มีการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุหรือการเบิกจ่ายให้อยู่
ในประมาณการที่ก าหนดไว้ในการด าเนินงานแต่ละ
ครั้ง  
- มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ Reused และมีการน า
ระบบ e-office มาใช้การด าเนินกิจกรรมการควบคุม
การใช้วัสดุส านักงาน  
- จัดท ารายงาน/ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและ
มีการสรุปยอดคงเหลือประจ าทุกเดือน 

ไม่บรรลุ -  ระดมความคิดร่วมกับทุก
ฝ่าย วิเคราะห์หาสาเหตุที่ท า
ให้การควบคุมการใช้วัสดุ
ส านักงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
-ประกาศ เป้าหมาย นโยบาย 
และแผนกิจกรรมให้ทุกคน
รับทราบ 
- ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ติดตามและสรุป/
เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1.4 การ
บ ารุงรักษา
ครุภัณิ์และ

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

- ประหยัดค่าใช้จ่าย
ใน จัดซื้อและ
ซ่อมแซมครุภัณิ์ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

วิทยาลัยนานาชาติ โดยฝ่ายคลังและพัสดุ ได้มีการ
ด าเนินการตามกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัย

บรรลุ -  ระดมความคิดร่วมกับทุก
ฝ่าย เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการบ ารุงรักษาครุภัณิ์
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

วัสดุคงทน
ถาวร 

 

5% จากปีที่ผ่าน
มา 

นานาชาติ ตามกิจกรรมการบ ารุงรักษาครุภัณิ์และ
วัสดุคงทนถาวร ดังนี้ 
- มีการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณิ์ โดยมีรหัสควบคุม
ครุภัณิ ์
- วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดท าระเบียบการส่ง
ครุภัณิ์ซ่อม  
- มีการด าเนินการเปรียบเทียบราคาก่อนซ่อมแซม 
รวมถึงส ารวจราคา อะไหล่ อุปกรณ์ ไม่ให้สูงกว่าราคา
กลางที่ก าหนดไว้ 
- มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินตามความ
เหมาะสมเพ่ือยืดระยะเวลาการใช้งานครุภัณิ์และ
วัสดุ  
- บ ารุงรักษาเครื่องตามข้อแนะน าที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้ 
และหมั่นท าความสะอาดและตรวจสอบความ
เรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 
- ส ารวจและจัดจ าหน่ายครุภัณิ์ที่มีการใช้งานเกิน 5 
ปี      
    ปัจจัยสนับสนุน    

และวัสดุเพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- ก าหนดดัชนีวัดความส าเร็จ 
-ประกาศ เป้าหมาย นโยบาย 
และแผนกิจกรรมให้ทุก
หน่วยงานรับทราบ 
- ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ติดตามและสรุป/
เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

       - วิทยาลัยนานาชาติ  มีการก าหนดเจ้าหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน 
       - วิทยาลัยนานาชาติ  มีจัดท าประวัติการใช้งาน 
และการบ ารุงรักษาครุภัณิ์และวัสดุคงทนถาวรที่ผ่าน
มา 
       - วิทยาลัยนานาชาติ  มีจัดท าตารางก าหนดการ
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสร้างผลผลิต 
3.1 การบริหาร

จัดการ
งบประมาณ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

- ณ สิ้น
ปีงบประมาณ
เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวม                
ได้ 95 % 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้มีการด าเนินการ
ตามกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ
ตามกิจกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ทางการเงินจาก
ระบบงานที่ได้รับการพัฒนาขึ้น (ERP: Enterprise 
Resource Planning) ดังนี้ 
    1. มีการวางแผนการใช้จ่าย การรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน 
    2. มีด าเนินการวางแผนการใช้จ่าย และเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบ ERP 

บรรลุ  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

    3. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเชิงยุทธศาสตร์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการ
ด าเนินงาน โดยมีการติดตามโดยการจัดการประชุม 
    4. เข้าร่วมเครือข่ายเพ่ือติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรค 
   -   กระบวนการเบิกจ่ายยังปัญหาอยู่บ้าง ท าให้เกิด
ความไม่คล่องตัว 
  -  ระยะทางในการจัดส่งเอกสาร ในการเบิกจ่าย
ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ กับ กองคลัง ของ
มหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสนับสนุน    
1. มีการจัดท าแผน/ปฏิทินการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2. มีการด าเนินการส ารวจปัญหา อุปสรรคการใช้
ระบบ ERP ในการปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดแนวทางการแก้ไขและด าเนินการปรับปรุง
ระบบ ERP ตามข้อเสนอแนะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

จริง 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม

แผน 

แนวทางการปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

5. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปัญหาอุปสรรคและร่วมกัน
หาแนวทางการแก้ไข 
6. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องพร้อม
รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารรับทราบ 

 
ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ  ได้น าผลจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจัดท าเป็นแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม มาตรการ 
การด าเนินงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแล 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดทรัพยากร 
1.1 การประหยัด

พลังงานไฟฟ้า 
 

1. ลดก าลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าลง เช่น 
   - ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   - ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงานหรือฉลากเบอร์ 5 
   - ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. ลดชั่วโมงการท างาน เช่น 
   - การปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน 
   - การบ ารุงรักษา-การท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
3. ระบบปรับอากาศ เช่น 
   - ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง 
   - ปิดเครื่องปรับการอากาศก่อนเลิกงานอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง  
4. ระบบแสงสว่าง 
    - ปิดไฟ-เปิดม่านหรือหน้าต่าง เพ่ือรับแสงธรรมชาติแทนการ
ใช้หลอดไฟ 
    - ติดตั้งแผนผังสวิตซ์ เปิด-ปิด ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ท าให้
ประหยัดพลังงาน 
     - เปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอดคอมแพค 
5. คอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบันมีการด าเนินการ
แต่ไม่เข้มงวดเท่าที่ควร 
 

- ลดปริมาณการใช้
พลังงานด้านไฟฟ้า
ได้  5% ต่อปี เมื่อ
เทียบค่าจริงกับค่า
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
ส านักนโยบายและ
แ ผ น พ ลั ง ง า น 
กระทรวงพลังงาน 

ฝ่ า ย
บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม มาตรการ 
การด าเนินงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแล 

   - การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ควรเลือกซ้ือรุ่นที่มี Energy Star 
   - ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาท ี
6. เครื่องพิมพ์ 
   - ใช้เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (Network Printer) เพ่ือลด
จ านวนของ Printer ให้น้อยลง 
   - ตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาด จะท าให้ไม่เปลืองกระดาษ และพลังงาน 
   - เลือกพิมพ์แบบประหยัดจะช่วยให้ประหยัดหมึกและพลังงาน 
7. เครื่องถ่ายเอกสาร 
   - การเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร/บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ 
   - เลือกที่มีระบบถ่ายได้ทั้ง 1 หน้าและ 2 หน้า จะท าให้
ประหยัดกระดาษ 
   - เลือกที่มีระบบประหยัดพลังงาน Energy Star 

- หลังใช้กดปุ่ม Standby Mode จะประหยัดพลังงานได้ถึง 
95% เทียบกับขณะที่เปิดเครื่องรอท างาน 

- ไม่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในห้องปรับอากาศ จะช่วยลดการ
ท างานของเครื่องปรับอากาศ 
8. ตู้เย็น 
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กิจกรรม มาตรการ 
การด าเนินงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแล 

- ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดไว้นานๆ และอย่าน าของร้อน
เข้าแช่ในตู้เย็น 

- หมั่นท าความสะอาดแผงร้อนที่อยู่ด้านหลังของตู้เย็น 
- หมั่นตรวจตราขอบยางประตูอย่าให้มีการรั่วไหลเนื่องจากจะ

ท าให้อากาศร้อนภายนอกเข้าไปภายใน 
1.2 การประหยัด

เชื้อเพลิง 
  
 

1. การลดใช้พลังงานน้ ามัน 
   - ขับรถท่ี 90 กม. / ชั่วโมง 
   - ขับก็ดับเครื่อง / ปิดแอร์ 
   - Carpool / ใช้รถสาธารณะ 
   - ล้างไส้กรอง / เติมลมยางให้ได้มาตรฐาน 
   - ไม่เบิ้ล / ไม่เร่ง 
   - วางแผนก่อนเดินทาง 
   - ไม่บรรทุกของเกินความจ าเป็น 
   - ควรท าความสะอาดไส้กรอง ทุก 2,500 กม. และควรเปลี่ยน
ไส้กรอง ทุก 20,000 กม. 
    - เปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นทุก 5,000 กม. 
    - ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง และน้ าในแบตเตอรี่ 
    - ตรวจสอบระดับน้ าป้อนหม้อน้ า 
    - ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา 

ปั จ จุ บั น วิ ท ย า ลั ย  มี
ค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ ามัน 
2 560  อยู่ ที่  4 8 , 1 2 0  
บาท   

ลดปริมาณการใช้
พ ลั ง ง า น ด้ า น
เชื้อเพลิงได้ 5% ต่อ
ปี เมื่อ เทียบค่าจริ ง
กับค่ามาตรฐานของ
ส านักนโยบายและ
แ ผ น พ ลั ง ง า น 
กระทรวงพลังงาน 

ฝ่ า ย
บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไปและพัสดุ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม มาตรการ 
การด าเนินงานใน

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแล 

    - ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่าง
หน่วยงาน 

1.3 การควบคุม
การใช้วัสดุ
ส านักงาน  

 

1. การลดการใช้กระดาษ 
   - เน้นการพิมพ์ 2 หน้า หรือใช้กระดาษ Reuse ในการพิมพ์
งาน 
   - น าระบบ E-Document มาใช้ในการบริหารงาน 
   - ใช้การ scan เอกสารเพ่ือเก็บเอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ใช้ E-mail ในการส่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแทนการใช้
กระดาษ 
   - ใช้คอมพิวเตอร์ในการประชุมเพ่ือลดการใช้กระดาษในการ
จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
 2. การลดการใช้หมึกพิมพ์ 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนพิมพ์ 
   - เลือกพิมพ์แบบโหมดประหยัดจะช่วยให้ประหยัดหมึกพิมพ์ 
   - จัดท าบัญชีลงทะเบียนวัสดุและครุภัณิ์ไว้ควบคุมการใช้งาน 

ปั จ จุ บั น วิ ท ย า ลั ย  มี
ค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุ
ส านักงานและส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน
อยู่ที่   608,341.85 บาท 

- ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุส านักงาน ได้
ไม่น้อยกว่า 5% ต่อ
ปี เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ฝ่ า ย
บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานในปัจจบุัน เป้าหมาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสร้างผลผลิต 
2. 1  ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการงบประมาณ 
1. วิทยาลัย  ฯ มีการวางแผนและบริหารงบประมาณใน
ระบบงาน ERP : Enterprise Resource Planning)  
2. วิทยลัย ฯ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ด าเนินงานในระบบงาน ERP : Enterprise Resource 
Planning) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. วิทยาลัย ฯ ยึดถือแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแนว
ปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยปฏิบัติตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และน ามาปฏิบัติใช้ในการควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัย 
4.  ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นประจ าอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน กระตุ้น
การใช้จ่ายงบประมาณหรือปรึกษาหาหรือด้านต่างๆในการ
ด าเนินงานด้างต่างๆ 

ณ สิ้นปีงบประมาณเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
วิทยาลัย ฯ มีงบประมาณ 
59 , 5 3 3 , 8 2 7 . 2 4  แ ล ะ
เ บิ ก จ่ า ย จ า น ว น 
56,845,602.76 คิดเป็น
ร้อยละ 95.48  

- ณ  สิ้ น ปี ง บ 
ประมาณ เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย
ในภาพรวมได้ 95.48 
%  

ทุกหน่วยงาน ฝ่ า ย แ ผ น ง า น
แ ล ะ ป ร ะ กั น
คุณภาพ 
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ตารางท่ี 5 แผนการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม/ วิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลา 

ปี 2560 ปี 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การประหยดัพลังงานไฟฟ้า/ เชื้อเพลิง             
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงคแ์ละประเมินผลการประหยดัพลังงาน             

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดแูลบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ             

1.3 การประกาศมาตรการการประหยัดพลังงาน             

1.4 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน             

1.6 การประชุมเพื่อตดิตามผลการประหยดัพลังงาน             
1.7 การประเมินผลการประหยดัพลังงาน             

2. การควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน             
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงคแ์ละประเมินผลการใช้วัสดสุ านักงาน             
2.2 การประกาศมาตรการการใช้วสัดุส านักงาน             
2.3 การรณรงค์การใช้วัสดสุ านักงาน             
2.4 การประชุมเพื่อตดิตามผลการใช้วัสดุส านักงาน             
2.5 การประเมินผลการใช้วัสดสุ านักงาน             

3. การบ ารุงรักษาครุภณัิ์และวัสดุคงทนถาวร             
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงคแ์ละประเมินผลการใช้วัสดุครุภณัิ์             
3.2 การประกาศมาตรการการใช้วสัดุครุภณัิ ์             
3.3 การรณรงค์การใช้วัสดุครุภณัิ์             
3.4 การประชุมเพื่อตดิตามผลการใช้วัสดุครุภณัิ์             

    3.5 การประเมินผลการใช้วัสดคุรุภณัิ ์             
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ส่วนที่ 2  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

 การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการจัดท าตามเกณิ์และ

แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนด โดยค านวณครอบคลุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายของคณะและค่าใช้จ่าย

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เกณิ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่าย คือ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รายละเอียดของการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ดัง

ตารางที่ 6 - 12 

ตารางท่ี 6 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี 7 รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี 8 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ตารางท่ี 9 รายงานต้นทุนหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ตารางท่ี 10 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

 

สาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

           จากตารางท่ี 10 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560  พบว่า รายได้รวมในแต่ละปีเพิ่มขึ้นและ

ลดลง  ตามจ านวนนักศึกษา โดยแยกเป็นรายได้จากรัฐบาลลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 มีการลดลงของงบประมาณร้อยละ 74.01   เนื่องจาก 

วิทยาลัย ฯ ไม่ได้รับงบลงทุน (งบแผ่นดิน) และรายได้จากการขายสินค้า และบริการ มีการลดลงเมื่อเทียบระหว่างปี 2559 และ 2560 พบว่า ลดลง ร้อยละ 40.70 เนื่องจากมี

วิทยาลัย ฯ ได้รับผลกระทบจากการย้ายท่ีต้ัง จากเดิม วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัย และย้ายออกมาจัดการเรียนการสอนใน ศู นย์การศึกษา จังหวัดนครปฐ 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมลิล และมีจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ตารางท่ี 11 รายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560

 

วิเคราะห์สาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย และความคุ้มค่า  

 จากการวิเคราห์ ของการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย พบว่า วิทยาลัย ฯ มีค่าใช้จ่ายลดลง ดังนี้ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ลดลงร้อยละ 12.21 ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 

12 คาบ ลดลงร้อยละ 33.18 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ลดลงร้อยละ 62.88 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ลดลงร้อยละ 15.85 ค่าสาธารณูปโภค ลดลงร้อยละ 

6.63 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ลดลงร้อยละ 100 เนื่องจาก วิทยาลัย ฯ จ านวน นักศึกษา จ านวนบุคลากร ลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ มีจ านวนลดลงตาม จ านวน และมี

ค่าใช้จ่าย เพ่ิมขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.56 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.90 และมีค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย 
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เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัย ฯ ได้เพ่ิมงบประมาณในการพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ และ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้เพ่ิมมากข้ึน ตามอัตลักษณของสวนสุนันทา “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

ตารางท่ี 12 รายงานเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกิจกรรม จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 

 

         จากตารางที่ 12 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้ 
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1. จากการด าเนินการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการวิทยาลัยแล้ว วิทยาลัย ฯ สามารถสรุปเปรีบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกิจกรรม แบ่งต ามสาขาวิชา 

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แบ่งตามสัดส่วนตาม ค่า FTES และวิทยาลัย ฯ ได้น าค่าใช้จ่ายมาเปรียเทียบกัน พบว่า หลักสูตรสาขาการโรงแรม มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 

5.52 เนื่องจากมีการยุบรวมของ สาขาวิชา และมีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างสาขา การจัดการสอนแบบบูรณาการ เป็นต้น และสา ขา วิชาธุรกิจ

การบิน มีสัดส่วนเพิ่มขี้น ร้อยละ 6.43 เนื่องจากมหาวิทยาลัย เลือกสาขาวิชาธุรกิจการบิน เป็นสาขาวิชาเอตะทัคคะ ของมหาวิทยาลัย สาขาเอตะทัคคะ คือ สาขาที่ต้องมี

ความโดดเด่น และ เป็นหลักสูตรที่เน้นความแข็งแกร่งของนักศึกษา อาจารย์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้ มหาวิทยาลัย จึงได้มีการ จัดสรรงบประมาณ 

ให้วิทยาลัย เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้วิทยาลัย ได้น างบประมาณ ไปจัดสรรในการพัฒนาความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาอาจารย์ พัฒนานักศึกษา การสนับสนุน

นักศึกษา ให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ การน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ของ อาจารย์ และนักศึกษา การส่งผลงานของนักศึกษา เข้าประกวด เพ่ื อให้เป็นที่รู้จักใน

ระดับชาติ และนานาชาติ  
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ส่วนที่ 3 การค านวณความคุ้มค่าของสาขาวิชา 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา ก าไรส่วนเกิน ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 

1.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณิิต 

1.1.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 121 80,259.70 69,414 

1.2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณิิต 
1.2.1 สาขาวิชาการโรงแรม 115 71,447.46 64,998.61 

1.2.2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 697 82,040.93 52,719.38 

1.2.3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 65 76,616.54 60,300.87 

1.3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณิิต 

1.3.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 10 91,289.17 30,724.25 

 

วิเคราะห์ก าไรส่วนเกินของสาขาวิชา 

 จากการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี จ านวน 4 สาขาวิชา และระดับ

ปริญญาโท จ านวน 1 สาขาวิชา หลังจากคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยค านวณ แล้วปรากฎว่า สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีก าไรส่วนเกิน จ านวน 

80,259.70 บาท มจี านวนนักสึกษา 121 คน ตน้ทุนเฉลี่ยต่อหน่วย จ านวน 69,414 บาท สาขาวิชาการโรงแรม มีก าไรส่วนเกิน จ านวน 71,447.46 บาท มีจ านวน

นักศึกษา จ านวน 115 คน มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย จ านวน 64,998.61 บาท สาขาวิชาธุรกิจการบิน มีก าไรส่วนเกินจ านวน 82,040.93 บาท มีจ านวนนักศึกษา 
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จ านวน 697 คน มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย จ านวน 52,719.38 บาท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มีก าไรส่วนเกิน จ านวน 76,616.54  บาท มีจ านวนนักศึกษา 

จ านวน 65 คน มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย จ านวน 60,300.87 บาท และในระดับบัณฑิตศึกษา สาขา วิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มีก าไรส่วนเกิน จ านวน 91,289.17  

บาท มจี านวนนักศึกษา จ านวน 10 คน มตี้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย จ านวน 30,724.25 บาท จะพบได้ ว่า วทิยาลัยนานาชาติ มีก าไรส่วนเกินส าหรับการจัดการเรียน

การสอน และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ จึงส่งผลให้มีต้นทุนลดลง เนื่องจากวิทยาลัย ฯ จ าเป็นต้องมีการด าเนินการจัดสรร งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ 

ประหยัด และต้องสามารถเลีย้งตนเองได้ เนื่องจากวิทยาลัย ฯ เป็นหนว่ยงานจัดการศกึษา ได้ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ (งบแผ่นดนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

ตารางท่ี 13 รายงานการปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนคงท่ีกับค่าใช้จ่ายต้นทุนผันแปร จ าแนกตามสาขาวิชา (หลังการปันส่วนค่าใช้จ่าย) 
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ตารางท่ี 16 รายงานการค านวณจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา ต้นทุนคงที ่ ต้นทุนผนัแปร 

จ านวน 

นศ. ที่มีอยู่

จริง 

ต้นทุนผนั

แปรเฉลี่ย 

(AVC) 

รายได้ค่าบริการ จ านวน 

นศ.  

ณ 

จุดคุ้มทุน 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ รวม 

ค่าเทอมทัง้ปี

การศึกษา 

ค่าแรก

เข้า   

ต้นทุนรวมทั้งสิ้นของคณะวทิยาลัย

นานาชาติ 
   40,086,493.56      16,759,649.20  1,008 16,626.64        

                 

-    
467 

1.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต       7,331,104.23       1,067,989.59  121 8,826.36  
   

          -    86 

1.1.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ       7,331,104.23       1,067,989.59  121 8,826.36  5,534.68  87,500.00  1,208  94,243  86 

1.2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 32,538,825.49  15,600,980.99  877 17,789.03  
  

  -    379 

1.2.1 สาขาวิชาการโรงแรม 5,544,645.58       1,930,194.98  115 16,784.30  7,743.06  87,500.00  1,035  96,278  70 

1.2.2 สาขาวิชาธุรกจิการบิน 23,816,072.62   12,929,336.79  697 18,549.98  4,901.52  100,000.00  1,302  106,204  272 

1.2.3 สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว       3,178,107.29          741,449.22  65 11,406.91  4,910.31  87,500.00  3,923  96,333  37 

1.3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 216,563.84  90,678.62  10 9,067.86        -    2 

1.3.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 216,563.84  90,678.62  10 9,067.86  3,777.90  100,000.00  1,020  104,798  2 

ผลรวมคา่ใช้จ่ายทั้งสิ้น 40,086,493.56  16,759,649.20  1,008 16,626.64  

   

- 
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วิเคราะห์จ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน จ าแนกตามสาขาวิชา 

จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ของวิทยาลัยนานาชาติ พบว่า วิทยาลัยนานาชาติ มีจุดคุ้มทุนในทุกหลักสูตร เนื่องจากวิทยาลัย มีกระบวนการบริหารงบประมาณ ที่มี

ประสิทธิภาพ มีการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรม แบบองค์รวม ภายในสาขาวิชาการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการ ในการด าเนินงาน การบูรณาการกิจก รรม กับการ

เรียนการสอน กับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย และ ผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ซึ่งวิทยาลัย มีการด าเนินการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้บรรลุตัวชีวัดทุก

ตัวชี้วัด ที่ได้รับการประเมินจาก สกอ. และ มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน ประหยั ดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ภายในสาขาส านักงานของวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะหโ์อกาสในการแข่งขัน 

การวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน 
 
 ต้นทุนต่อหน่วยทางการศึกษา เป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายภายในของแต่ละสถาบัน ว่าให้

ความส าคัญกับองค์ประกอบใดในการบริหารงาน ซึ่งสามารถเห็นได้จากสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบของต้นทุนต่อหน่วย ทั้งต้นทุนรวมและต้นทุนต่ อหน่วยในการผลิต

บัณิิตแต่ละหลักสูตร นอกจากนี้ต้นทุนต่อหน่วยยังเป็นเครื่องมือส าคัญของสถาบันในการสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละห ลักสูตร ทีต้องน าไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการเพ่ิมต้นทุนส าหรับองค์ประกอบที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่เกณิ์มาตรฐานหรือสูงกว่ าและควบคุมหรือลดต้นทุน ใน

องค์ประกอบที่ส าคัญน้อยกว่า เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรของสถาบัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์สถานการณ์ การแข่งขันกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้น 
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ตารางเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตร (ปริญญาตรี) ปีงบประมาณ 2560 

หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาลัยนานาชาติ 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 69,414.00 81,299.02 - 213,437.63 
การจัดการท่องเที่ยว 60,300.87 84,199.59 84,081.71 - 

การจัดการโรงแรม 64,998.61 - 227,677.83 - 

ธุรกิจการบิน 52,719.38 - - - 

คณิตศาสตร์ศึกษา 30,724.25 - - - 

 
จากตารางเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตร (ปริญญาตรี) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร   มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่าในด้านต้นทุนรวมของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา มีตันทุนรวมที่ต่ าว่า ซึ่งวิทยาลัย มีการบริหารจัดการแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ จ าเป็นต้องมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในทุกสาขามีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากวิทยาลัย ฯ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของรัฐบาล ซึ่ง ไม่แสวงหาผลก าไร  

นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ยังเป็นวิทยาลัยนานาชาติ ที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในราคาที่ต่ ากว่าวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จึงเป็น จุดแข็งของ

วิทยาลัยอีกอย่างหนึ่งในการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันกับ วิทยาลัยนานาชาติในสถาบันอ่ืน ๆ  และวิทยาลัย ฯ สามารถด าเนินการจัดการเรี ยนการสอนและด้วยเงินนอก

งบประมาณท้ังหมด จึงจ าเป็นต้องมีนโยบายการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง เป็นโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่
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มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ

นักศึกษาโดยนักศึกษา 100 %   โดย สสวท. สนับสนุนทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน สนับสนุนค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และค่าจัดท าวิทยานิพนธ์ 

ของนักศึกษา และ เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว ยังได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู อีกด้วย โดยสาขาคณิตศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25599 มีต้นทุน 74,670.5 

และในปี พ.ศ. 2560 มีต้นทุนลดลง เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน จ านวนทั้งสิ้น 10 คน จึงท าให้มีต้นทุนลดลงจ านวน 30,724.25 บาท  

 

 


