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คู่มอืการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย 

(ชุดที่ 4 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุสังกัดคณะ/วิทยาลัย/วทิยาเขต) 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรของ

องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีนโยบายให้กองคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมกันในการออกแบบวิธีการในการเก็บข้อมูลและก าหนดแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะ/วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมี

หลักเกณฑ์และแนวทางเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่า และการ

บริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตนั้นเป็นกลไก

ส าคัญในการสนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรทางวิชาการปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 

ดา้น ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการศึกษา (ผลติบัณฑติ) การวิจัย การบริการวิชาการ การ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่จะเจาะจงในพันธกิจด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านของแต่ละคนที่

แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อให้การปันส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวของบุคลากรสายสนับสนุนหรือ

เจ้าหน้าที่ลงสู่พันธกิจต่าง ๆ สามารถสะท้อนได้ตามระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงนั้น บุคลากรสาย
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สนับสนุนหรอืเจา้หน้าที่จึงต้องก าหนดสัดส่วนในการปฏิบัติงานตามพันธกิจต่าง ๆ โดยการประเมินจาก

เวลาที่ใชต้ามระดับกิจกรรมในหนา้ที่รับผดิชอบหลักที่เกิดขึน้จรงิในปีงบประมาณที่ผา่นมาของตนเอง   

ส าหรับการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ

มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่นั้น สามารถท าได้ ดังนี้ (ไม่

รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวที่คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตจ้างเอง) 

(1) ท าการเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลที่ dev.citcoms.up.ac.th/unitcost หรือไปที่หน้าเวบ

ไซต์กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา และเลือกเมนู “Unit Cost Model” โดยใช้ 

Username และ Password ของมหาวิทยาลัย 
 

(2) บันทึกข้อมูลโดยเลือก >> อาจารย์/เจา้หน้าที่ >> สัดส่วนการท างานสายสนับสนุน 

 

 

 

 
 

 

(3) เลือกปีงบประมาณที่ต้องการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง >> กดเลือก EDIT เพื่อท าการ

บันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

เมื่อกดเลือก EDIT แล้วหน้าจอจะปรากฎดังรูปข้างลา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

ให้ก าหนดสัดส่วนการท างานของตนเองในแต่ละปีงบประมาณให้อยู่ในรูปแบบ

ร้อยละ (%) ซึ่งสามารถก าหนดสัดส่วนโดยการประเมินจากการปฏิบัติงานใน
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หน้าที่รับผิดชอบหลักของตนเองตามแต่ละพันธกิจ ทั้งนี้ รวมทั้งหมดแล้วต้อง

เท่ากับร้อยละหนึ่งรอ้ย (100%) โดยมีรายละเอียดของแตล่ะพันธกิจ ดังนี้ 
 

(3.1) การผลิตบัณฑิต หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเสริมสร้างนิสิตเพื่อให้นิสิต

แต่ละหลักสูตรเป็นบัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes: ELO) เ ช่น  นักวิ ชาการศึกษา นักกิจการนิสิ ต 

นักวิทยาศาสตรห์รอืเจา้หนา้ที่หรอืครูประจ าหอ้งปฏิบัติการ (Lab) เป็นต้น  

ส าหรับนักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าที่หรือครูประจ า

ห้องปฏิบัติการ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของคณะ/

วิทยาลัย/วิทยาเขต ใหท้ าการบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบเพิ่มเติม โดย

เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจะพบ “ระบุหลักสูตรที่ท่านสนับสนุนการเรียนการสอน

เฉพาะ” เริ่มบันทึกข้อมูลโดยการกดเลือก NEW และเลือกหลักสูตรที่ตนเอง

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

จากนั้นให้ท าการบันทึกข้อมูลโดยกดเลือก UPDATE 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตนี้เป็นการค านวณโดย

ใช้กรอบเวลาตามปีงบประมาณ ซึ่งมีความแตกต่างจากปีการศึกษา ประกอบกับ

การเปิดภาคเรียนระบบ AEC ซึ่งภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษาจะมีช่วงเวลา

คาบเกี่ยวอยู่ใน 2 ปีงบประมาณ ดังนั้น การวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยผลผลิตครั้งนี้

จึงจ ากัดขอบเขตของการค านวณข้อมูลที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน ดังนี้ 

(1) ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) หมายถึง 

การจัดการเรียนการสอนส าหรับ 

- ระบบ AEC: ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปี

การศกึษา 2558 

- ระบบเดิม: ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศกึษา 2558 

และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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(2) ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) หมายถึง 

การจัดการเรียนการสอนส าหรับ 

- ระบบ AEC: ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปี

การศกึษา 2559 

- ระบบเดิม: ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศกึษา 2559 

และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 (3.2) การวิจัย หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  

(3.3) การบริการวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ

สนับสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 

(3.4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

หลักในการสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/

วิทยาลัย/วิทยาเขต 

(3.5) การบริหาร หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที ่รับผิดชอบหลักในการสนับสนุน

พันธกิจด้านการบริหารของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เช่น มีหน้าที ่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานด้านการเงิน พัสดุ บุคลากร การจัดท าแผน งบประมาณ เป็นต้น 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้ท าการบันทึกโดยกดเลือก UPDATE 
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แบบบันทึกข้อมูลส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  

ประจ าปีงบประมาณ ...................... 

ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยเป็นการพัฒนาระบบ

ร่วมกันระหว่างกองคลังและศูนย์บริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับการบันทึกข้อมูลใน

ระบบฯ ครั้งนี้เป็นการด าเนินการเป็นปีแรก ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และสามารถ

ตรวจสอบได้ของข้อมูล ทีมงานพัฒนาระบบฯ จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านบันทึกข้อมูลในแบบ

บันทึกข้อมูลนี้ควบคู่กับการบันทึกข้อมูลในระบบ และส่งคืนมาที่กองคลังตามช่วงเวลาในก าหนดการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย 

จักขอบคุณยิ่ง 

 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………………………………………. 

สังกัด …………………………………………………………………………………………………… 

เบอร์โทรติดต่อ …………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 2: สัดส่วนการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน  

ให้ระบุสัดส่วนการปฏิบัติงานของตนเองในแต่ละปีงบประมาณในรูปแบบร้อยละ (%)  โดย

การประเมินจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบหลักของตนเองตามแต่ละพันธกิจ ทั้งนี้ รวมทั้ง

หมดแล้วต้องเท่ากับร้อยละหนึ่งรอ้ย (100%)  
 

พันธกิจด้าน 
สัดส่วนการปฏิบัติงาน 

(ร้อยละ) 

การผลิตบัณฑติ  

การวิจัย  

การบริการวิชาการ  

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

การบริหาร  
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ก าหนดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ช่วงเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

ตุลาคม 2560 – 

มีนาคม 2561 

- ขออนุมัตโิครงการ 

- น าเสนอโครงการ  

- ประชุมหารอืศกึษาแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีใน

การค านวณต้นทุนต่อหนว่ย 

กองคลังร่วมกับศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

(CITCOMS) 

เมษายน – พฤษภาคม 

2561 

- ประชุมหารอืการใชข้้อมูลในการวิเคราะห ์และผล

การวิเคราะห์ 

- ประชุมหารอืเตรียมความพร้อม 

- ทดสอบระบบโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากคณะ/

หนว่ยงาน 

ณ ห้องประชุมกอง

คลัง 

วันที่ 21-25 

พฤษภาคม 2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

การวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย 

ณ หอ้ง Training & 

Self Learning Room 

อาคารคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

สื่อสาร 

วันที่ 28 พฤษภาคม – 

8 มิถุนายน 2561 

ส่วนงาน/หนว่ยงาน บันทึกข้อมูลปีงบประมาณ 

2559 ในระบบฯ และในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 

คณะ/วิทยาลัย/กอง/

ศูนย์/หน่วย 

วันที่ 9 –20 มิถุนายน 

2561 

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ 

2559 

กองคลังและ 

CITCOMS 

วันที่ 11 -20 

มิถุนายน 2561 

ส่วนงาน/หนว่ยงาน บันทึกข้อมูลปีงบประมาณ 

2560 ในระบบฯ และในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 

คณะ/วิทยาลัย/กอง/

ศูนย์/หน่วย 

วันที่ 21 - 30 

มิถุนายน 2561 

- ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ 

2560 

- ร่างผลรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ

ระหว่างปีงบประมาณ 2559 และ 2560 

กองคลังและ 

CITCOMS 

วันที่ 2 กรกฎาคม 

2561 

รายงานผลการวิเคราะหข์้อมูลต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตต่อมหาวิทยาลัย 

กองคลังและ 

CITCOMS 

 

 
 




