
คู่มอืการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย 

(ชุดที่ 1 ส าหรับกอง/ศูนย์/หน่วย) 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรของ

องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีนโยบายให้กองคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมกันในการออกแบบวิธีการในการเก็บข้อมูลและก าหนดแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้การค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะ/วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมี

หลักเกณฑ์และ แนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ย

ผลผลิตไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่า และการ

บริหารทรัพยากรขององคก์รใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดนั้น  

ส าหรับกอง/ศูนย์/หน่วย ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการศึกษา(การผลิตบัณฑิต) การวิจัย การ

บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร ที่แตกต่างกันไป โดยกิจกรรมของ

แตล่ะกอง/ศูนย์/หน่วย ต่าง ๆ มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการสนับสนุนพันธกิจในแต่ละด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

หน่วยงานสนบัสนนุ 

กจิกรรมเพื่อสนับสนนุพนัธกจิ 

การจัดการ

ศึกษา 
การวิจัย 

การบริการ

วิชาการ 

การท านุ

บ ารุงศลิปะฯ 

การ

บริหาร 

1. ส่วนงานบริหาร      

2. ส านักงานสภามหาวทิยาลัย      

3. กองการเจ้าหนา้ที ่      

4. กองแผนงาน      

5. กองกิจการนสิิต      

6. กองคลัง      

7. กองกลาง      

8. กองอาคารสถานท่ี      

9. กองบริหารงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา 
     

10. กองบริการการศกึษา      

11. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
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หน่วยงานสนบัสนนุ 

กจิกรรมเพื่อสนับสนนุพนัธกจิ 

การจัดการ

ศึกษา 
การวิจัย 

การบริการ

วิชาการ 

การท านุ

บ ารุงศลิปะฯ 

การ

บริหาร 

12. ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิต

พกิาร 

     

13. ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา      

14. โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 

     

15. ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ      

16. ศูนยว์จิัยสัตว์ทดลอง      

17. ศูนยเ์ครื่องมือกลาง      

18. ศูนยเ์ครอืข่ายความร่วมมอืเพื่อการ

พัฒนาพืน้ท่ีเชงิสร้างสรรค์ 

     

19. อุทยานวิทยาศาสตร์      

20. หนว่ยตรวจสอบภายใน      

21. หนว่ยบริหารความเสี่ยง      

22. หนว่ยธาลัสซีเมยี      

23. หนว่ยเทคโนโลยชีวีภาพ      
 

การด าเนินงานต่าง ๆ ของกอง/ศูนย์/หน่วย ในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเป็นกิจกรรม

ด้านใดก็ตาม ให้ถือว่าการด าเนินงานทุกอย่างเป็นส่วนช่วยใหเ้กิดการปฏิบัติพันธกิจหลักของกอง/ศูนย์/

หน่วย ที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น กองคลัง ซึ่งมีหน้าที่

รับผิดชอบในการสนับสนุนพันธกิจการบริหารมหาวิทยาลัย แมว้่ากองคลังจะจัดโครงการถวายเทียนใน

วันเข้าพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แต่โดยหน้าที่หลักของกองคลังแล้วนั้น มี

หน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทุกอย่างส าหรับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ

ด าเนนิงานของกองคลัง จะถือว่าเป็นการสนับสนุนพันธกิจการบริหารเท่านั้น 

ส าหรับพันธกิจ “การจัดการศึกษา” นั้น ให้รวมถึงกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ

บัณฑิตและการผลิตบัณฑิต การเสริมสร้างความเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมการให้

ค าปรึกษานิสติ กิจกรรมการรับนิสติใหม่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนิสติ เป็นต้น 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ

มหาวิทยาลัยในส่วนของกอง/ศูนย์/หนว่ย เป็นดังนี้ 

(1) ผูบ้ริหารกอง/ศูนย์/หน่วยก าหนดสัดส่วนการด าเนินงานจริงของหน่วยงานตนเองใน

การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสนับสนุนแต่ละพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามตารางข้างต้น 

โดยสัดส่วนของทุกพันธกิจรวมกันต้องเท่ากับหนึ่งร้อย (100%) พร้อมทั้งเก็บข้อมูล

จ านวนเงินงบประมาณที่ใชไ้ปจรงิในแตล่ะปีงบประมาณ (ปี 2559 และ 2560) 
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ส าหรับกอง/ศูนย์/หน่วยใดที่รับผดิชอบกิจกรรมสนับสนุนพันธกิจเพียงด้าน

เดียว เช่น กองคลัง กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ เป็นต้น ให้ถือว่าสนับสนุน

พันธกิจนัน้ ๆ เป็นหนึ่งรอ้ย (100%) 

(2) บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลของกอง/ศูนย์/หน่วย ตามที่แจง้รายชื่อไว้

กับกองคลัง ให้ท าการเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลที่ dev.citcoms.up.ac.th/unitcost 

หรือไปที่หน้าเวบไซต์กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา และเลือกเมนู “Unit Cost 

Model” โดยใช้ Username และ Password ของมหาวิทยาลัย 

(3) บันทึกข้อมูลโดยเลือก >> กอง/ศูนย์ >> การสนับสนุนพันธกิจของสายสนับสนุน 

 

 

 

 
 

(4) จากนั้นให้เลือกปีงบประมาณที่ตอ้งการบันทึกข้อมูล >> กดเลือก EDIT  

 

 

 

 

 

 

 
 

(5) เมื่อกดเลือก EDIT แล้วหน้าจอจะปรากฎดังรูปข้างลา่ง  

(5.1) งบประมาณที่ ใ ช้ไป หมายถึง จ านวนเงินงบประมาณที่ ใ ช้ไปจริงใน

ปีงบประมาณนั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินที่จ่ายไปส าหรับการก่อสร้างและการ

ซือ้ครุภัณฑ ์

(5.2) จากนั้นให้บันทึกข้อมูลสัดส่วนของการด าเนินงานจริงในแต่ละพันธกิจของ

หนว่ยงานที่ได้ก าหนดไว้ตาม (1) จากนั้นกดเลือก UPDATE 
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แบบบันทึกข้อมูลส าหรับกอง/ศูนย์/หน่วย  

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

ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยเป็นการพัฒนาระบบ

ร่วมกันระหว่างกองคลังและศูนย์บริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับการบันทึกข้อมูลใน

ระบบฯ ครั้งนี้เป็นการด าเนินการเป็นปีแรก ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และสามารถ

ตรวจสอบได้ของข้อมูล ทีมงานพัฒนาระบบฯ จึงขอความร่วมมือกอง/ศูนย์/หน่วย บันทึกข้อมูลในแบบ

บันทึกข้อมูลนี้ควบคู่กับการบันทึกข้อมูลในระบบ และส่งคืนมาที่กองคลังตามช่วงเวลาในก าหนดการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย 

จักขอบคุณยิ่ง 

 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้บันทกึข้อมูล 
 

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

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

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

 

ส่วนที่ 2: สัดส่วนกิจกรรมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หมายถึง สัดส่วนของการด าเนินงานจริงในแตล่ะพันธกิจของหนว่ยงานที่ได้ก าหนดไว้ตาม (1) 
 

จ านวนเงินงบประมาณที่ใชไ้ปจรงิ   ................................. บาท (ไม่รวมก่อสร้างและครุภัณฑ)์ 
 

กิจกรรมสนับสนุนพันธกิจด้าน สัดส่วน (%) 

การผลิตบัณฑติ   

การบริการวิชาการ   

การบริหาร   

การวิจัย   

การท านุบ ารุง   
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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 

 

 

 

 


