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เกณฑ์ทั่วไปของการค านวณค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา  (Unit Cost ) 

 
1. คิดค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ( รวมค่าเสื่อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ไม่รวมงบลงทุน 
2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง จาก งานผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุ 

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3. ค่าใช้จ่ายหมวดงบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน ค่าต าแหน่งผู้บริหาร เงินค่าต าแหน่งวิชาการ  

ค่าสอน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และค่าสวัสดิการต่างๆ ) และค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ) หมวดเงิน
อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเช่าห้อง ค่าท าความสะอาด และสาธารณูปโภค ( ค่าน้ า คา่ไฟ )  และ
ผลรวมทั้งหมด ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของงบด าเนินงาน ( Operating Cost )  

4. ข้อมูล จ านวนนักศึกษา ทั้งหมด  
5. ค่าใช้จ่ายทางตรง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนที่โครงการ) คือ งบรายได้ของโครงการพิเศษ 
6. ค่าใช้จ่ายทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายส่วนกลาง คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนที่ คณะศิลปศาสตร์ และ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่าง ในกรณีของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักหอสมุด สถาบันประมวล
ข้อมูลเพ่ือการศึกษาและพัฒนา ส านักทะเบียน ส าหรับตัวอย่างของคณะศิลปศาสตร์ คือ งานการ
เจ้าหน้าที่ งานบริการการศึกษา งานการคลัง ฯลฯ  และถ้าเป็นในส่วนของอาคารสถานที่ คือ อาคาร
ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาได้ไปใช้บริการ ดังนั้น โครงการต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ โดย
อาจใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

6.1 หน่วยงานที่ปันส่วน โดยใช้จ านวน บุคลากร เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานการคลัง) ให้น า
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หารด้วยจ านวนบุคลากรทั้งหมด และคูณด้วยจ านวนบุคลากรของ
โครงการพิเศษนั้นๆ  

6.2 หน่วยงานที่ปันส่วน โดยใช่จ านวน นักศึกษา เช่น ส านักทะเบียน ส านักหอสมุด งาน
บริการการศึกษา ให้น า ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หารด้วยจ านวนนักศึกษาทั้งหมด และคูณ
ด้วยจ านวนนักศึกษา ของโครงการพิเศษนั้นๆ  ในกรณีโครงการพิเศษ ได้มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้แล้วให้น ามารวมกัน  

6.3 หน่วยงานที่ปันส่วนด้วยขนาดพ้ืนที่ เช่น งานอาคารสถานที่ของคณะศิลปศาสตร์  ให้น า
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หารด้วยจ านวนขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด และคูณด้วยจ านวน พ้ืนที่ของ
โครงการพิเศษ  
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หลักการค านวณค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา 
ส าหรับโครงการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
ส าหรับปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังไม่มีเกณฑ์ท่ีชัดเจน 

ส าหรับการค านวณ ค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา ท าให้คณะไม่สามารถค านวณการปันส่วนค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางได้ คณะจึงได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เฉพาะโครงการพิเศษ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ และรังสิต 
เนื่องจากโครงการพิเศษฯ มีการบริหารงบประมาณของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 4 ครั้ง 
ดังต่อไปนี้ 

1. ครั้งที่ 1  คณะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักการค านวณค่าใช้จ่ายรายหัวที่ 
ท่าพระจันทร์ โดยให้แลกเปลี่ยนความรู้และอภิปรายหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายรายหัวของ
ทุกหน่วยงาน  ผู้เข้าร่วมคือ หัวหน้างานจากส านักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ และ 
ตัวแทนจาก โครงการพิเศษ ( วันที่ 20 กรกฎาคม  2558) 

2. ครั้งที่ 2 คณะได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นดังกล่าว กับผู้บริหารโครงการพิเศษ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ของโครงการฯที่ท่าพระจันทร์ ( วันที่ 27 กรกฎาคม  2558) 

3. ครั้งที่ 3 คณะได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นดังกล่าว กับผู้บริหารโครงการพิเศษ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ของโครงการฯที่ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต ( วันที่ 10 สิงหาคม 2558) 

4. ครั้งที่ 4 คณะได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นดังกล่าว กับผู้บริหารโครงการพิเศษ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ของโครงการฯที่ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต ( วันที่ 21  สิงหาคม 2558) 

 
สรุปหลักการค านวณค่าใช้จ่ายรายหัวส าหรับโครงการพิเศษ ได้ดังนี้  

1. ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ( รวมค่าเสื่อมครุภัณฑ์) ไม่รวมงบลงทุน 
2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง จาก งานผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุ 

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3. ค่าใช้จ่ายหมวดงบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน ค่าต าแหน่งผู้บริหาร เงินค่าต าแหน่งวิชาการ  

ค่าสอน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และค่าสวัสดิการต่างๆ ) และค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ) หมวดเงิน
อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเช่าห้อง ค่าท าความสะอาด และสาธารณูปโภค ( ค่าน้ า ค่าไฟ )  และ
ผลรวมทั้งหมด ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของงบด าเนินงาน ( Operating Cost )  

4. ข้อมูล จ านวนนักศึกษา ทั้งหมด  
5. ค่าใช้จ่ายทางตรง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนที่โครงการ) คือ งบรายได้ของโครงการพิเศษ 
6. ค่าใช้จ่ายทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายส่วนกลาง คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนที่ คณะศิลปศาสตร์ และ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลการปันส่วนของมหาวิทยาลัย คณะจึงไม่สามารถ
ค านวณค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้จึงค านวณเฉพาะค่าใช้จ่ายทางตรง เฉพาะส่วนของโครงการ ส าหรับ
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ค่าใช้จ่ายทางอ้อมนั้นให้ โครงการพิเศษ คิดตามค่าใช้จ่ายจริงที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียม 
ตัวอย่างเช่น ค่าใช้ห้องสมุด ส านักทะเบียนฯ เป็นต้น โดยวิธีการค านวณ ให้น าค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ในปีงบประมาณ 2557  หารด้วยจ านวนนักศึกษา ทั้งหมดของโครงการ 
 

ตัวอย่างการค านวณ ส าหรับปีงบประมาณ 2557 
ค่าใช้จ่ายทางตรง 

    
     ประเภทงบประมาณ จ านวน/บาท 

งบบุคลากร   

-เงินเดือน 1,200,000 

-ค่าตอบแทนผู้บริหาร 250,000 

-ค่าตอบแทน ล่วงเวลา 100,000 

-ค่าสอน 2,000,000 

รวม 3,550,000 

งบด าเนินงาน   

-ค่าตอบแทน 200,000 

-ค่าใช้สอย 350,000 

-ค่าครุภณัฑ์(หักค่าเสื่อมราคา) 150,000 

-ค่าวัสดุอื่นๆ  245,000 

งบกองทุนค่าธรรมเนียม   

ช่ือโครงการที่จัดให้นักศึกษา... 200,000 

งบอุดหนุน   

ช่ือโครงการที่จัดให้นักศึกษา... 150,000 

รวม 8,395,000 
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ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
 

  รายการค่าธรรมเนียม จ านวน/บาท 
ส านักหอสมุด 4,000 
ศูนย์กีฬา 2,000 
ส านักทะเบียน 2,500 
สถาบันประมวลข้อมลูฯ 2,000 
ค่าเช่าห้องส านักงาน 36,000 
ค่าเช่าห้องเรียน 100,000 

รวม 146,500 

  
  ค่าใช้จ่ายทางตรง + ทางอ้อม 8,541 ,500 
จ านวนนักศึกษา 200 

  ค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา 8,541,500 

 
200 

 

 

   
     
     ค่าใช้จ่ายรายหัว นักศึกษา  = 42,707 บาท/ปี 
 

    
     
     **หมายเหตุ** 
โครงการสามารถน าไปหลักการนี้ไปประยุกต์กับการค านวณค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา
ของโครงการได้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลของแต่ละโครงการ 
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ แต่ควรมีความสมเหตุสมผล และเหมาะสมกับการบริหารงาน 
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เอกสารอ้างอิง 
 

ชนนิกานต์ แก้วเทพ และ ชนพัฒน์ มันทเล. รายงานผลงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การวิเคราะห์ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2554 – 2555  
< http://mis.agri.cmu.ac.th/download/research/090-009-A-55_file.pdf >สืบค้น
เมื่อ10 กค.2558. 

ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คู่มือการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหั; 
นักศึกษา (Unit cost Template) (พฤษภาคม, 2551) 
< http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1049-file.pdf> 
สืบค้นเมื่อ10 กค.2558. 
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