
 

1 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------ 

 

การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบขอมูลตนทุนการ

ดําเนินงานแตละงานสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดคุมคา ในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา ตนทุนตอ

หนวยผลผลิตดานผูสําเร็จการศึกษา (คน) เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 37.58 ตนทุนตอ

หนวยผลผลิตดานการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี เพ่ิมขึ้นจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 

30.40 และในระดับบัณฑิตศึกษาลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 28.09 ตนทุนตอหนวย

ผลผลิตดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 91.80 ตนทุน

ตอหนวยผลผลิตดานการใหบริการวิชาการ เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 23.65 ตนทุน

ตอหนวยผลผลิตดานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 47.80     

ดังปรากฏในตารางที่ 1 

 

ตารางที ่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบตนทุนผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ           

พ.ศ. 2560 

ชื่อผลผลิต 
ตนทุนตอหนวย 

+/(-) +/(-) (%) 
2560 2559 

1. การผลิตบัณฑิต    63,837.38  49,256.64  14,580.74       29.60  

1.1 การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 65,043.08  49,880.38  15,162.70       30.40  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 110,313.09  82,741.07    27,572.02       33.32  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ   66,312.14  63,109.35      3,202.79        5.07  

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร   134,513.47  61,797.86   72,715.61     117.67  

กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร   123,801.89  98,579.65       5,222.24       25.59  

กลุมสาขาวิชาบรหิาร, พาณิชยศาสตร, การบัญชี 65,130.82  50,174.17  14,956.64       29.81  

กลุมสาขาวิชาครศุาสตร/ศึกษาศาสตร  54,713.00  37,896.56  16,816.45       44.37  

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและประยุก 87,008.44  38,590.59  48,417.86     125.47  

กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร   48,306.24  37,945.42  10,360.82       27.30  

1.2 การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 10,384.62  14,441.26   (4,056.64)     (28.09) 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 14,441.26  - - 
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ชื่อผลผลิต 
ตนทุนตอหนวย 

+/(-) +/(-) (%) 
2560 2559 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ   5,784.05  14,441.25   (8,657.21)     (59.95) 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร                 -          -     (14,441.26)          -    

กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร  -       -          -          -    

กลุมสาขาวิชาบริหาร, พาณิชยศาสตร, การบัญชี 12,201.28  14,441.26   (2,239.98)     (15.51) 

กลุมสาขาวิชาครศุาสตร/ศึกษาศาสตร  9,739.69  14,441.26   (4,701.56)     (32.56) 

กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม, วิจิตรศิลปและประยุก -                -    -          -    

กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร   9,111.40   14,441.26   (5,329.86)     (36.91) 

2. ผลงานการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3,920.12     2,043.81  1,876.31       91.80  

3. ผลงานการเผยแพรความรูและบริการวิชาการ 2,576.14     2,083.40  492.74       23.65  

4. ผลงานการวิจยัเพ่ือสรางองคความรู 185,141.86  125,263.66  59,878.20       47.80  

รวม 34,355.45   24,972.15  9,383.29  37.58  

 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ือใหสามารถลดตนทุนตอหนวยผลผลิต หรือควรมีตนทุนใหตํ่าที่สุด มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผน

เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังน้ี 

นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ สภาพปจจุบัน เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1. นโยบายประหยัดพลังงาน 

1.1 การใชเครื่องปรับอากาศ 

1) ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให

เหมาะสมท่ี 25-26 องศาเซลเซียส 

2) ลดชั่วโมงการทํางานของ

เครื่องปรับอากาศ โดยเปดเครื่อง

ปรับ อากาศเวลา 9.30 น. และ

ปดกอนเวลา 16.00 น. 

3) ปดเครื่องปรับอากาศเทาท่ีจําเปน 

4) เปดเครื่องปรับอากาศเทาท่ีจําเปน 

5) บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

      อยางสมํ่าเสมอ โดยทําความ

สะอาดแผงกรองอากาศทุกเดือน 

ทําความสะอาดชุดระบายความ

รอนทุก 6 เดอืน 

คาใชจายดานพลังงานไฟฟาในป 
งบประมาณ 2559 เปนเงิน  
23,569,021.74 สวนใน
ปงบประมาณ 2560 เปนเงนิ   
22,102,084.15  ลดลงจากป 
2559 เปนเงิน 1,466,937.59 
บาท คิดเปนรอยละ 6.22 
เนื่องจากโครงการกอสราง สวน
ใหญในมหาวิทยาลัยกําลังจะ
แลวเสร็จ ซ่ึงสงผลตอการใช
พลังงานโดยภาพรวมลดลง การ
รณรงคประหยัดพลังงาน การ
อบรมใหความรู เกี่ยวกับการใช
พลังงาน เชนการ ปด/เปด เม่ือ
เลิกใชงาน การปลูกจิตสํานึกการ 
 ใชพลังงาน การเปลี่ยนแปลง

สามารถลด 

คาใชจาย 

ดานพลังงานจาก

ปงบประมาณ 

2561 ได รอยละ 5  

 

รองอธิการบดี

ฝายยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบ

การบริหาร และ

รองอธิการบดี

ฝายยุทธศาสตร

การพัฒนา

กายภาพและ

สิ่งแวดลอม               
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นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ สภาพปจจุบัน เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1.2 การใชระบบไฟฟาแสงสวาง 

1) ปดไฟฟาแสงสวางในเวลาพักเท่ียง 

2) ถอดหลอดไฟฟาในบริเวณท่ีมี

ความสวางมากเกินความจําเปน 

3) เลือกใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง เชน ใชหลอดตะเกียบแทน

หลอดไสใชบัลลาสต หรือหลอด

แอลอีดี 

ระบบไฟฟาในอาคารเกา การ
โยกยายการเชื่อมตอกับหมอ 
แปลงบางอาคารเรียนทําให 

ระบบไฟฟาดีขึ้น มีความเสถียร

มากขึ้น และมหาวิทยาลัยไดมี

การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง

จากหลอดฟูออเรสเซนตธรรมดา 

มา เปนแบบหลอดไฟ LED และ

มีการติดตั้งปรับเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศมาเปน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

แบบ variable 

speed/inverter ในบางอาคาร

เรียนทําใหการใชพลังงานลดลง 

  

 

 

  

1.3 การใชอุปกรณสํานักงาน 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร 

(1) ปดจอภาพในเวลาพักเท่ียงหรือ

เม่ือไมมีการใชงานเกิน 15 นาที 

(2) ตั้งโปรแกรมใหโปรแกรม

คอมพิวเตอรปดจออัตโนมัติ 

เม่ือไปใชงานเกิน 15 นาที 

(3) ปดคอมพิวเตอรหลังเลิกการ

ใชงานและถอดปลั๊กดวย 

2) เครื่องถายเอกสาร 

(1) กดปุมพักเครื่องถายเอกสาร

เม่ือใชงานเสร็จ 

(2) ควบคุมการถายเอกสาร

เฉพาะเทาท่ีจําเปน 

(3) ปดเครื่องถายเอกสารหลัง

เลิกใชงานและถอดปลั๊กออก

ดวย 

3) การใชลิฟตในอาคาร 

(1) กําหนดใหลิฟตหยุดเฉพาะชั้น 

เชน การหยุดในชั้นคูหรืออาจให

สลับใหมีการหยุดเฉพาะชั้นคี่ 

(2) ปดลิฟตบางตึกในชวงท่ีมีการ

ใชงานนอย 

(3) สงเสริม รณรงคกิจกรรใหมีการ

เดินขึ้น-ลงแทนการใชลิฟต 
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นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ สภาพปจจุบัน เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1.4 การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง ใน

ปงบประมาณ 2559 จํานวน   

2,569,161.89 บาท สวนใน

ปงบประมาณ 2560 จํานวน     

1,430,973.91 บาท ลดลง 

1,138,187.98 บาท คิดเปนรอย

ละ 44.30 เนื่องจากนโยบายการ

ใชรถรวมกันกรณีเดินทางใน

เสนทางใกลเคียงกัน 

กําหนดเวลาการใชรถสวนกลาง 

และยกเลิกการบริการรับสง

ลูกหลานบุคลากรไปโรงเรียน 

  

1) ปรับวิธีการขับรถใหถูกตองและ

ขับรถท่ีความเร็วพอเหมาะ โดย 

  

- ทางธรรมดา ความเร็วไมเกิน 

90 กม./ชั่วโมง 

  

- ทางดวน ความเร็วไมเกิน            

110 กม./ชั่วโมง 

  

- มอเตอรเวย ความเร็วไมเกิน        

120 กม./ชั่วโมง 

  

2) หลีกเลี่ยงการติดเครื่องจอดเฉย ๆ   

3) หม่ันดูแลบํารุงรักษาระบบตาง ๆ 

ของรถยนตและเครื่องยนตใหมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ เชน 

ตรวจเช็คเครื่องยนตตาม

ระยะเวลาหรือระยะทางท่ีกําหนด 

เปลี่ยนไสกรองตามระยะเวลาท่ี

กําหนด และตรวจสอบลมยางให

อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 

  

4) ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องและ

น้ํากลั่นในแบตเตอรี่ใหอยูในระดับ

ท่ีกําหนด 

5) กําหนดจํานวนผูโดยสารขั้นต่ําโดย

ใหมีผูรวมเกินทางไมนอยกวา 3 คน 

6) สนับสนุนการเดินทางโดยรถ

โดยสาร หรือขนสงมวลชน 

  

2. นโยบายการลดการใชกระดาษ การใชกระดาษในปงบประมาณ  

2559 เปนเงิน 1,100,987.00 

และในปงบประมาณ 2560 เปน

เงิน 774,060.00 ลดลงเปนเงิน 

326,927.00 คิดเปนรอยละ 

29.69 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี

นโยบายในการจัดซ้ือกระดาษ

โดยผานหนวยงานกลาง 

ลดการใช 

กระดาษ  

ลงรอยละ 5  

จากปงบประมาณ 

2560 

รองอธิการบดี

ฝายยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบ

การบริหาร  

2.1 เนนการพิมพ 2 หนา หรือใชกระดาษ 

Reuse ในการพิมพงาน และ

เคร่ืองโทรสาร 

2.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจาก

เครื่องทุกครั้งกอนพิมพเปนกระดาษ 

2.3 ใช E-mail ในการสงขอมูลท่ีไมเปน

ทางการแทนการใชกระดาษ 
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นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ สภาพปจจุบัน เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

2.4 ใช Computer ในการประชุมเพ่ือลด

การใชกระดาษในการจัดทําเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ประกอบกับนโยบายประหยัด

และการใชทรัพยากรอยางคุมคา

ของหนวยทําใหลดการซ้ือซํ้าซอน

และลดรายจายในสวนลดลง 

  

3. นโยบายลดการใชหมึกพิมพ คาใชจายจากการใชหมึกพิมพใน
ปงบประมาณ 2559 จํานวน   
912,911.00 บาท ใน
ปงบประมาณ 2560 จํานวน   

331,524.00 บาท ลดลง 

581,387.00 บาท คิดเปนรอย

ละ 63.68 เนื่องจากยกเลิก

นโยบายจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนแจกให

นักศึกษาทุกรายวิชา และระ

สารสนเทศเพ่ือการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร/มคอ.7  

ระบบประเมินคุณภาพภายใน

ระดับคณะ สํานัก สถาบัน 

ระบบประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย ระบบ

สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ

งานวิจัย ตลอดจนการเริ่มใช

พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ทําใหรายจายลดลง 

ลดการใชหมึก 

พิมพลง รอยละ 5  

จากปงบประมาณ 

2560 

 

รองอธิการบดี

ฝายยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบ

การบริหาร  

3.1 พิจารณาวัตถุประสงคของการพิมพ

และเลือกคุณภาพการพิมพให

เหมาะสมกับการใชงาน เชน พิมพ

เพ่ือตรวจสอบใหพิมพแบบคุณภาพ

แบบราง 

3.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทุก

ครั้งกอนพิมพ เพ่ือลดการพิมพซํ้า

หลาย ๆ ครั้ง 

4. นโยบายการใชโทรศัพทและไปรษณีย ในป 2559 และ 2560 มี
คาใชจายในการใชโทรศัพทและ
ไปรษณีย ดังนี้ 
- คาโทรศัพท ป 2559 เปนเงิน 
388,826.90 บาท ป 2560 เปน
เงิน  293,254.27 บาท เพ่ิมขึ้น 
14,034.51 บาท คิดเปนรอยละ 
24.57 
- คาไปรษณียป 2559 เปนเงิน 

ลดคาใชจาย 

คาโทรศัพทและ

ไปรษณีย รอยละ 5 

จากปงบประมาณ 

2560 

รองอธิการบดี

ฝายยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบ

การบริหาร  

- จัดใหมีการลงทะเบียนคุมการใช

โทรศัพทเพ่ือใชติดตอภารกิจทาง

ราชการเทานั้น 
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นโยบาย/กิจกรรม/วิธีการ สภาพปจจุบัน เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
410,287.53 บาท เปนเงิน ป 
2560 เปนเงิน 399,547 บาท 
ลดลง 10,740.53 บาท คิดเปน
รอยละ 2.62 เนื่องจากหนวยงาน
ใชชองทางการสื่อสารอ่ืนๆ ทาง
สื่อสังคมออนไลนมากขึ้น 

5. นโยบายการใชน้ําประปา คาใชจายน้ําประปาใน
ปงบประมาณ 2559 เปนเงิน 
4,133,105.86 ในปงบประมาณ 
2560 เปนเงิน 3,293,429.79 
บาท ลดลง 839,676.07  บาท 
คิดเปนรอยละ 20.32 เนื่องจาก
โครงการกอสราง สวนใหญใน
มหาวิทยาลัยกําลังจะแลวเสร็จ 
ซ่ึงสงผลตอการใชน้ําประปาโดย
ภาพรวมลดลง การรณรงค
ประหยัด และท่ีสําคัญ
มหาวิทยาลัยไดมีการตรวจสอบ
และปรับปรุงระบบประปาเพ่ือ
ลดการรั่วซึมอันเปนเหตุให
สูญเสียน้ําอยางเปลาประโยชน
เปนเหตุใหคาใชจายน้ําประปา
ลดลง 

ลดคาใชจาย 

คาน้ําประปา รอย

ละ 5 จาก

ปงบประมาณ 

2560 

รองอธิการบดี

ฝายยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบ

การบริหาร 

(ผูชวย

ศาสตราจารยนรี

นารถ ศรีวรนา

รถ) และรอง

อธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตรการ

พัฒนากายภาพ

และสิ่งแวดลอม              

(ผูชวย

ศาสตราจารย

วิเชียร เข็มเงิน) 

5.1 ตรวจสอบซอมแซมระบบทอน้ําให

สมบูรณอยูเสมอ 

5.2 รณรงคใหใชน้ําอยางประหยัด ไมเปด

น้ําท้ิงไวโดยไมจําเปน 
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แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรม 
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 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. นโยบายประหยัดพลังงาน             

1.1 การใชเครื่องปรับอากาศ             

1.2 การใชระบบไฟฟาแสงสวาง             

1.3 การใชอุปกรณสํานักงาน             

1.4 การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง             

2. นโยบายการลดการใชกระดาษ             

3. นโยบายลดการใชหมึกพิมพ             

4. นโยบายการใชโทรศัพทและไปรษณีย             

5. นโยบายการใชน้ําประปา             

 


