การกําหนดงบประมาณ เพื่อรองรับการจัดทําเอกสารขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร
(การเสนอหลักคิดและความพรอมในการเปดหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย: กบศ.)
(ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรที่เสนอ)
1. ความเปนมา
ดวยในกระบวนการจัดทําและบริหารหลักสูตรใหม การเสนอหลักคิด และความพรอมในการ
เปดหลักสูตร เพื่อเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบใหความเห็นชอบ/รับรองหลักสูตรนั้น ไดมีการกําหนดรูป
แบบ หัวขอ และรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรที่ตองนําเสนอเรื่องงบประมาณ โดยในขอ 16 มี
การระบุใหกําหนดงบประมาณ ที่แจงจํานวนเงินงบประมาณ แยกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบ
ประมาณ รวมทั้งประมาณการในรูปคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น พรอมทั้งมีขอ
เสนอใหระบุประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามวิธีการคํานวณของกองแผนงาน ทั้ง
นี้ ขอมูลงบประมาณและคาใชจายดังกลาว ทราบจากทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาจะ
รวบรวมเปนฐานขอมูล เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปดสอนในสาขาวิชาที่คลายคลึง
กัน
ในสวนกองแผนงาน การศึกษาวิเคราะหเพื่อหาคาใชจายตอหัวนักศึกษาหรือตนทุนในการผลิต
บัณฑิต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินการศึกษามาอยางตอเนื่อง โดยมีวิธีการ
ศึกษาหลายรูปแบบ (ดูรายละเอียดในแฟมขอมูลการศึกษาคาใชจายตอหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร) อยางไรก็ตามวิธีการศึกษาวิเคราะหคาใชจายตอหนวยที่ผานมายังมีประเด็นปญหามาก ทั้งนี้
ประเด็นสําคัญประการหนึ่ง คือ คาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายที่สะทอนการผลิตบัณฑิตที่ผานมา ไมใช
คาใชจายที่ควรจะเปนจริง กลาวคือ คณะ/สาขาวิชาใดที่มีฐานเงินหรือไดรับจัดสรรงบประมาณมาก คา
ใชจายตอหัวก็สูงตามไปดวย หรือหากปงบประมาณใดที่ขาราชการไดรับการปรับอัตราเงินเดือนและ
คาจาง คาใชจายตอหัวในปนั้นก็จะขึ้นสูงตามไปดวย เปาหมายการวิเคราะหที่ผานมาจึงเปนเพียงการ
วิ เ คราะห ห ารายจ า ยที่ ส ะท อ นต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ าเนิ น งานผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของแต ล ะคณะใน
มหาวิทยาลัยเทานั้น นอกจากนี้ในจัดทําบัญชีรายจายที่เปนอยูในปจจุบันก็ยังไมสามารถแยกการใชจาย
ตามระดับการศึกษาเปนปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกได ทําใหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
ไมสามารถอางอิงไดอยางถูกตอง แตแมวาขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้จะไมสามารถระบุความละเอียด
ชัดเจนได แตก็พอจะมองเห็นเปนภาพคาเฉลี่ยของคาใชจายการผลิตบัณฑิตในคณะนั้น ๆ ได
ถึงกระนั้นก็ตาม ในการวิเคราะหก็จะมีมุมมองของการวิเคราะหขอมูลใน 2 ลักษณะ คือ 1)
ภาพของตนทุนคาใชจายตอหัวนักศึกษาในมุมมองของคณะ/หนวยงานที่เปนผูผลิต ซึ่งจะสะทอนภาระ
งานสอนของคณะวาในการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษา 1 คน คณะ/หนวยงานนั้นมีคาใชจายเทาใด
และ 2) เปนภาพของตนทุนคาใชจายตอหัวนักศึกษาในมุมมองของนักศึกษาที่เปนผลผลิต ซึ่งจะ
สะทอนคาใชจายของผูเรียนวาในการเรียนการสอนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยเฉลี่ยแลว นัก

ศึกษา 1 คน ในหลักสูตรนั้นๆ มีคาใชจายเทาใด โดยที่ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรนั้น นัก
ศึกษาตองไปรับบริการสอนจากคณะตางๆ รวมถึงรับบริการจากหนวยงานกลางที่สนับสนุนการเรียน
การสอนดวย เชน งานทะเบียนนักศึกษา กิจการนักศึกษา หองสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ คาใช
จายที่เกิดขึ้นใน 2 มุมมองยอมแตกตางกันมาก
ดังนั้นในการกํ าหนดงบประมาณตามกระบวนการจัดทํ าและเสนอหลักสูตรตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ จึงนาจะเสนอเปนภาพของตนทุนคาใชจายตอหัวนักศึกษาที่สะทอนคาใชจายของคณะ/หนวย
งานที่เปนเจาของหลักสูตร
โดยระบุใหชัดเจนวายังไมรวมคาใชจายจากหนวยงานอื่นๆ ที่รวมให
บริการแกนักศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ
ในการนี้ หากเปนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมของคณะ/หนวย
งานก็จะมีขอมูลคาใชจายในปที่ผานมาเปนฐานในการเสนอขอมูลคาใชจาย แตหากเปนหลักสูตรใหม
ก็คงจะตองแยกแยะและกํ าหนดคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริง วาในการจัดการเรียนการสอน/ผลิต
บัณฑิตตามหลักสูตร/สาขาวิชาใหมนี้ จะมีคาใชจายอะไรบางที่แตกตาง ซึ่งอาจจะเพิ่มหรือลดลงหรือ
เทากับสาขาเดิมที่เปดสอนคณะ/หนวยงานอยูในขณะนี้
2. รูปแบบขอมูลงบประมาณ และการวิเคราะหคาใชจายการผลิตบัณฑิต
เนื่องจากในขณะนี้ ทาง สกอ. ยังไมไดกําหนดรูปแบบหรือรายละเอียดของขอมูลที่นําเสนอ ทาง
กองแผนงานจึงขอเสนอรูปแบบขอมูลที่นําเสนอดังนี้
กรอบงบประมาณคาใชจายของผลผลิต
ประเภทเงิน/ปงบประมาณ
ป 25....
ป 25....
ป 25....
ป 25....
รวมงบดําเนินการ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
รวมงบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินสิ่งกอสราง
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
- เฉพาะงบดําเนินการ
- รวมงบลงทุน
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การนําเสนอขอมูลคาใชจายในภาพเฉลี่ยของรายจาย จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย
ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และงบลงทุน แตละประเภทมีความ
หมาย ดังนี้
1. งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก ราย
จายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง
รายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว เงินประจําตําแหนงของขาราช
การ เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ ในสวนนี้ใหคํานวณดูวาหลักสูตรที่เปดสอนมี
กี่รายวิชา มีจํานวนชั่วโมงสอนกี่ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงดังกลาวตองจางอาจารยผูสอนกี่คน และตองจาง
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อชวยคุม lab / ชวยงานบริหารจัดการและอื่นๆ หรือไมจํานวนเทาใด สรุป
เปนคาตอบแทนรายเดือนของบุคลากรในหลักสูตรนี้ (เปนหมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่ว
คราว และคาตอบแทนพนักงานของคณะ/ภาควิชาที่เปดสอนหลักสูตร)
2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายที่
จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจาย
จากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว โดยที่
2.1 คาตอบแทน หมายถึง เงินทีจ่ า ยตอบแทนใหแกผทู ปี่ ฏิบตั งิ านให ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด เชน เงินคาเชาบานขาราชการ เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย
เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชา
ที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เงินคาที่พักผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ คาจางนอกเวลา คา
อาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุมกรรมการ
2.2 คาใชสอย หมายถึง รายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค
สือ่ สารและโทรคมนาคม) รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมาเดินสาย
ไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาบริการ คาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
2.3 คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพื่อจัดหาสิง่ ของซึง่ โดยสภาพเมือ่ ใชแลวยอมสิน้ เปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน
20,000 บาท รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑที่มีวงเงินไมเกิน 5,000
บาท ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ที่มีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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2.4 คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค สือ่ สารโทรคมนาคม
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน (คาบริการ คาภาษี) เชน คาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท
งบประมาณในสวนนี้เปนคาใชจายดําเนินงานที่คณะ/ภาควิชาตองจายในการจัดการเรียนการ
สอน และบริหารงานหลักสูตร (เปนหมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภคของคณะ/
ภาควิชาที่เปดสอนหลักสูตร)
3. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือสนับสนุน
การดํ าเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ และรายจายที่สํานักงบ
ประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้
4. งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือ
รายจ า ยที่ สํ านักงบประมาณกํ าหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสราง
รายจายเพื่อชําระหนี้เงินกู
5. งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายที่จา ยในลักษณะ
คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะราย
จายดังกลาว การวิเคราะหงบลงทุนที่สะทอนคาใชจายตอหัวโดยทั่วไปมักจะคํานวณในรูปของคาเสื่อม
ราคา โดยคิดตามอายุการใชงานตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การคํานวณคาใชจายตอหัวนักศึกษา ใหเสนอตัวเลขเปน 2 สวน คือ 1) คาใชจายเฉพาะงบดําเนิน
การ ใหนําเงินรวมงบดําเนินการหารจํานวนนักศึกษา และ 2) คาใชจายตอหัวที่รวมงบลงทุน ใหนําเงิน
รวมงบรวมทั้งสิ้นหารจํานวนนักศึกษา
อนึ่ง ในการนําเสนองบประมาณ ไมจําเปนตองเสนอเงินคาใชจายครบทุกประเภท โดยทั่วไปจะตองมีงบ
บุคลากร และงบดําเนินงาน รวมเปนงบดําเนินการ สวนงบลงทุน หากไมตองลงทุนกอสรางอาคาร
หรือปรับปรุงหองเรียนใหม ใหคิดเฉพาะคาครุภัณฑที่ใชสําหรับหลักสูตรดังกลาว
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3. ประมาณการงบประมาณ และวิเคราะหคาใชจายตอหัวนักศึกษา
กรณีเปดหลักสูตรใหม คิดจากคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร.... (ประมาณการ
คาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจนสําเร็จการศึกษา 4 ชั้นป) (ตัวอยาง/ตัวเลขสมมุติ)
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนอาจารยประจําหลักสูตร (5 คน , 15000บาท/เดือน*5คน*12เดือน)
1.2 เงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน (2 คน , 9000บาท/เดือน*2คน*12เดือน)
2.งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
2.1.1 คาสอน สําหรับอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ (20 ชั่วโมง*1200/300บาท)
2.1.2 คาลวงเวลา คาเชาบาน (ประมาณ 50000 บาท)
2.1.3 คาตอบแทนบุคลากรตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงบริหาร (ประมาณ 150000 บาท)
2.2 คาใชสอย
2.2.1 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ (ประมาณ 150000 บาท)
2.2.2 คาเดินทาง/ที่พัก สําหรับอาจารยประจํา และวิทยากรพิเศษจาก กทม.
2.2.3 คาเดินทางผูจัดการหลักสูตร (ประมาณ 2 ครั้งๆละ 50000 บาท)
2.2.4 คาเดินทางกรรมการประจําหลักสูตร (ประมาณ 4 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 4000 บาท)
2.2.5 คาเลี้ยงรับรองอาจารยพิเศษ (ประมาณ 50000 บาท)
2.2.6 คาจางเหมาบริการ (ประมาณ 30000 บาท)
2.3 คาวัสดุ
2.3.1 คาวัสดุการศึกษา (สัปดาหละ 500 บาท)
2.3.2 คาวัสดุสํานักงาน (สัปดาหละ 500 บาท)
2.3.3 คาวัสดุเชื้อเพลิง (สัปดาหละ 500 บาท)
2.4 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา/โทรศัพท) (เทอมละ 10,000 บาท)
3. งบลุงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.1.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 10 ชุด ๆ ละ 30000 บาท
3.2 คาปรับปรุงหอง และอื่น ๆ
3.2.1 ปรับปรุงหองเรียนบรรยาย 20000 บาท
คาใชจายผันแปร
1 วัสดุการศึกษา (วิชาละ 500 บาท/นศ. 1 คน)
2 วัสดุสํานักงาน (ภาคละ 500 บาท/นศ. 1 คน)
3 วัสดุหนังสือ (ภาคละ 1000 บาท/นศ. 1 คน)
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ขอมูลที่นําเสนอ (ตามหัวขอที่ สกอ. กําหนด ขอ 16. งบประมาณ)
สรุป งบประมาณ คาใชจายในการผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตร..............
รายการ
รวมงบดําเนินการ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
รวมงบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินสิ่งกอสราง

2550

2551

ปการศึกษา
2552

2,068,000 2,770,000 3,430,000
1,116,000 1,150,000 1,190,000
477,000 855,000 1,255,000
315,000 585,000 785,000
160,000 180,000 200,000
320,000 300,000
300,000
300,000 300,000
300,000
20,000

2553

2554

4,080,000 4,305,000
1,220,000 1,250,000
1,655,000 1,820,000
985,000 985,000
220,000 250,000
300,000
30,000
300,000
30,000

รวมทั้งสิ้น
2,388,000 3,070,000 3,730,000 4,382,000 4,605,000
จํานวนนักศึกษา (คน)
60
120
180
240
240
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
- เฉพาะงบดําเนินการ
34,467
23,083
19,056
17,000
17,938
- รวมทุกประเภทรายจาย
39,800
25,583
20,722
18,250
19,188
หมายเหตุ
ยังไมรวมคาใชจายทางออม : คาใชจายที่เกิดจากหนวยงานสนับสนุน (เชน ศูนยคอมพิวเตอร หองสมุด
ฯลฯ) ประมาณ 25,000 บาทตอคนตอป
กรณีปรับปรุงหลักสูตรเดิม
การเสนองบประมาณคาใชจาย สามารถทําได 2 กรณี คือ 1) ประมาณการใหม (แบบหนา 6)
หรือ 2)ใชขอมูลที่คณะ/ภาควิชารวบรวมขณะจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ เปนฐานในการ
ประมาณการ โดยประมาณวาคาใชจายแตละประเภทจะตองใชจายเพิ่มในสัดสวนเทาใด
สรุป งบประมาณคาใชจายในการผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตร..............
ปการศึกษา/ปงบประมาณ
รายการ
ปปจจุบัน (X)
ปX+1
ปX+2
ปX+3
รวมงบดําเนินการ
57,275,100
- งบบุคลากร
23,487,400
+ .... %
+ .... %
+ .... %
- งบดําเนินงาน
29,739,800
+ .... %
+ .... %
+ .... %
- งบเงินอุดหนุน
4,047,900
+ .... %
+ .... %
+ .... %
- งบรายจายอื่น
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รายการ
รวมงบลงทุน
ประมาณตามรายการที
่ตองใชใน
- คาครุภัณฑ
การเรี
- คาทียนการสอน
่ดินสิ่งกอสราง
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
- เฉพาะงบดําเนินการ
- รวมทุกประเภทรายจาย

ปการศึกษา/ปงบประมาณ
ปปจจุบัน (X)
ปX+1
ปX+2
877,000
677,000
200,000

ปX+3

58,152,100
2,352
24,351
24,724

หมายเหตุ
ยังไมรวมคาใชจายทางออม : คาใชจายที่เกิดจากหนวยงานสนับสนุน (เชน ศูนยคอมพิวเตอร หองสมุด
ฯลฯ) ประมาณ 25,000 บาทตอคนตอป
4. ขอมูลการวิเคราะหคาใชจายตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ป 2545 ของมหาวิทยาลัย 24 แหง
จําแนกตามสาขา*
งบดําเนินการ
รวม/FTES

ไมรวมงบ
บุคลากร/FTES

คาใชจายทาง
ตรง/FTES

นิติศาสตร/รัฐศาสตร

67,181

42,545

53,651

การจัดการ/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร

60,949

38,055

40,831

สังคมศาสตร /มนุษยศาสตร/นิเทศศาสตร

49,317

23,405

26,642

ศิลปศาสตร/อักษรศาสตร

50,028

20,455

35,926

ศึกษาศาสตร/ครุศาสตร

66,583

29,452

44,198

ศิลปกรรมศาสตร

60,104

27,286

33,940

สถาปตยศาสตร

79,515

39,772

60,380

วิศวกรรมศาสตร/ครุศาสตรอุตสาหกรรม

76,266

41,391

56,759

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

66,002

33,979

44,857

สาขา
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3
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สาขา

งบดําเนินการ
รวม/FTES

ไมรวมงบ
บุคลากร/FTES

คาใชจายทาง
ตรง/FTES

เกษตรศาตร/ประมง/ทรัพยากรธรรมชาติ

104,921

37,029

75,060

พยาบาลศาสตร

123,930

47,940

90,242

เภสัชศาสตร
เทคนิคการแพทย/สาธารณสุข/สหเวช
ศาสตร

125,390

57,778

103,304

116,740

49,755

81,849

สัตวแพทย

192,830

99,134

170,478

ทันตแพทย

355,151

182,167

324,458

Cluster 4
Cluster 5

Cluster 6

ทีม่ า : รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ของกลุมเสวนา Financing & Resources Forum
ความหมายขอมูลในตาราง
1) งบดําเนินการรวม/FTES หมายถึงคาใชจายตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา เฉพาะงบดําเนินการที่รวมเงินงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได และเปนรายจายที่รวมคาใชจายทางออม (คาใชจายจากหนวยสนับสนุนการ
ศึกษา เชน หอสมุด คอมพิวเตอร โดยปนสวนมาตามจํานวนนักศึกษาและ/หรือจํานวนบุคลากร)
2) ไมรวมงบบุคลากร/FTES หมายถึงคาใชจายตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา ตามขอ 1 โดยไมรวมคาใชจายอันเกิดจาก
เงินเดือนและคาจางบุคลากร
3) คาใชจายทางตรง/FTES หมายถึงคาใชจายตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา ทีค่ ดิ เฉพาะงบดําเนินการที่คณะใชจายโดย
รวมเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได

กองแผนงาน
พฤศจิกายน 2548

โทร 0 74 28 2060-9
e-mail : aree.k@psu.ac.th
e-mail : psu_plan@group.psu.ac.th
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