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บทที่ 8
ระบบจัดสรรตนทุน
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 เห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณให
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลแบบเงินอุดหนุนทั่วไป ทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น)จึงเห็นวาควรกําหนด
หลักการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปที่เปนระบบขึ้นโดยจะใชคาใชจายตอหนวย (Unit Cost)
เปนเกณฑในการจัดสรร และเพื่อใหสามารถรายงานคาใชจาย ตอหนวยผลงานได ซึ่งในอนาคตจะเปนขอมูล
เพื่อใชในดานการบริหารจัดการ ซึ่งอยางนอยตองมีขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของกิจกรรมหรือแสดงภารกิจที่เปน
ประโยชนตอการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานได

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปนสวน

หนวยบริการ

หนวยงานวิจัย /
บริการวิชาการ

หนวยผลิตบัณฑิต
(สํานักงานคณบดี)

หนวยผลิตบัณฑิต
(ภาควิชา)

รายวิชา

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงการปนสวน
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1. การปนสวน
ในที่นี้จะกลาวถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ควบคูกับการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป (Axapta)
ระบบจัดสรรตน ดังนี้
1. จัดกลุมหนวยงานสําหรับคํานวณตนทุน แยกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1.1 หนวยผลิต (Production Unit) หมายถึง ภาควิชาหรือคณะ / สํานัก มีภารกิจหลักผลิตบัณฑิต
โดยตรง
1.1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร
• สํานักงานคณบดี
• ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
• ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
• ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
• ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
• ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
• ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
• ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
• ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
• ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
• ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1.1.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
• สํานักงานคณบดี
• ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี
• ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล
• ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
• ภาควิชาครุศาสตรโยธา
• ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ
• โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ
• ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
1.1.3 คณะพลังงานและวัสดุ
• สํานักงานคณบดี
• สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
• สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
• สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
• สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
• สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ
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1.1.4

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
• สํานักงานคณบดี
• สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
• สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
• สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
• สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
1.1.5 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
• สํานักงานคณบดี
• สายวิชาสถาปตยกรรม
• สายวิชาสถาปตยกรรมภายใน
• สายวิชาวิทยาการสื่อสารขอมูล
• สายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร
1.1.6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สํานักงานคณบดี
• สายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
• สายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร
1.1.7 คณะศิลปศาสตร
• สํานักงานคณบดี
• สายวิชาภาษาพื้นฐาน
• สายวิชาภาษาศาสตรประยุกต
• สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.1.8 คณะวิทยาศาสตร
• สํานักงานคณบดี
• ภาควิชาคณิตศาสตร
• ภาควิชาฟสิกส
• ภาควิชาจุลชีววิทยา
• ภาควิชาเคมี
1.1.9 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
1.1.10 สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม
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1.2 หนวยบริการ (Service Unit) เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการผลิต หรือ
การเรียนการสอน แยกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1.2.1 หนวยงานบริหารทั่วไป
• หนวยตรวจสอบภายใน
• กองบริการการบริหาร
• กองคลัง
• กองแผนงาน
• กองกิจการนักศึกษา
• กองบริการการศึกษา
• สวนงานพยาบาล
• สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• สวนทะเบียนและประเมินผล
• งานจัดการผลประโยชน
• สวนพัฒนาระบบ
• สวนอาคารและสถานที่
1.2.2 หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
• สํานักหอสมุด
• สํานักคอมพิวเตอร
1.3 หนวยงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เปนหนวยงานที่ใหบริการดานงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ ในการคิดตนทุนการเรียนการสอนจะไมนําหนวยงานใหบริการดานนี้มาเกี่ยวของ
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Axapta
สําหรับในระบบการจัดสรรตนทุน (Axapta) จะกําหนดคาโดย
ไปที่ Axapta =>ศูนยตนทุน ก็จะปรากฎหนาตางใหกําหนดคาของศูนยตนทุน วาศูนยใดตองมีการปนสวน
ดังรูป

รูปที่ 2 การกําหนดคาศูนยตนทุน
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2. การกําหนดคาของบัญชีในผังบัญชี
สําหรับในระบบการจัดสรรตนทุน (Axapta) จะกําหนดคาโดย
ไปที่ Axapta =>ผังบัญชี ก็จะปรากฎหนาตางใหกําหนดคาของผังบัญชี
วาผังบัญชีใดที่ใชในการปนสวนคาใชจาย ดังรูป
2.1 เลือกบัญชีที่ใชสําหรับศูนยตนทุน เพื่อใหบัญชีนั้นสามารถทํางานไดใน
การคํานวณตนทุน
2.2 กําหนดคากลุมของบัญชี ซึ่งจะถูกนําไปใชในระบบการจัดสรรตนทุน
ประกอบดวย
- ตนทุนทางออม (ใชในระบบการจัดสรรตนทุน)
- บัญชีที่ไมไดใช (เปนกลุมบัญชีที่ไมถูกใชในการจัดสรรตนทุน)
2.3 กําหนดกลุม EDS เพื่อกําหนดตําแหนงของบัญชีลงในโครงสรางของรายงาน
การจัดสรรตนทุน
2.1

2.2

2.3

รูปที่ 3 การกําหนดคาของบัญชีในผังบัญชี
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3. กําหนดเกณฑการปนสวน ใหสอดคลองตามภารกิจของแตละหนวยงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การปนสวนคาใชจายของหนวยงานบริการลงสูหนวยผลิต
ขั้นตอนที่ 2 การปนสวนคาใชจายภายในหนวยผลผลิต
(กิจกรรมสนับสนุนของหนวยผลิต)
ขั้นตอนที่ 3 การปนสวนคาใชจายตอหนวยผลิต (ระดับภาควิชาลงสูรายวิชา)
ขั้นตอนที่ 1 การปนสวนคาใชจายของหนวยงานบริการลงสูหนวยผลิต
คาใชจายที่เกิดขึ้นของหนวยงานบริการ จะมี 2 ประเภท คือ
1. คาใชจายทางตรง (Direct Cost) สามารถระบุไดวาเปนของหนวยงาน/ภาควิชา/รายวิชาไดโดยตรง
2. คาใชจายทางออม (Indirect Cost) เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นและไมสามารถระบุชัดเจนวาเปนของ
หนวยงานใดไดโดยตรง จึงจําเปนตองใชวิธีปนสวนคาใชจายลงไปสูหนวยงานระดับตาง ๆ
เพื่อใหไดเกณฑในการปนสวนคาใชจายไปสูคณะตาง ๆ จึงตองมีการรวบรวมขอมูลจํานวนบุคลากร
จํานวนเงินงบประมาณ จํานวนพื้นที่ และจํานวน FTES ของแตละหนวยงาน ตามตารางดานลางนี้
หนวยผลิต (คณะ)
ครุศาสตรอุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร
วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
พลังงานและวัสดุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาปตยกรรมศาสตร
ทรัพยากรชีวภาพฯ
ฯลฯ

บุคลากร (คน)
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

งปม. (บาท)
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

พื้นที่ (ตร.ม.)
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

FTES
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

ตารางที่ 1 ตารางขอมูลจํานวนบุคลากร เงินงบประมาณ พื้นที่ FTES แยกตามคณะ
กําหนดเกณฑปนสวนคาใชจายภายในหนวยบริการ ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานยอย เชน
• สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่ในการบริหารบุคคล ใชเกณฑจํานวนบุคลากรของแตละ
หนวยผลิตในการปนสวน
• กองคลัง หนวยตรวจสอบภายใน งานจัดการผลประโยชน ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ใชเกณฑจํานวนงบประมาณของแตละหนวยผลิตในการปนสวน
• สวนอาคารและสถานที่ ทําหนาที่ดูแลเรื่องอาคาร พื้นที่และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาง ๆ
ใชเกณฑจํานวนพื้นทีข่ องแตละหนวยผลิตในการปนสวน
• กองบริการการศึกษา กองบริการการบริหาร กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน และหนวยงาน
สนับสนุนการบริหารอื่น ๆ ใชจํานวนนักศึกษาเทียบเทา (FTES) ในการปนสวน
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ตารางที่ 2 ตารางเกณฑการปนสวนจากหนวยบริการไปยังหนวยผลิต (คณะตาง ๆ)
Axapta
สําหรับการบันทึกเกณฑการปนสวนจากหนวยบริการไปยังหนวยผลิต ใน Axapta ทําไดโดย
ตั้งคาเริ่มตนกอนการบันทึกเกณฑการปนสวน จะทําทุกครั้งเมื่อเริ่มตนภาคการศึกษาใหม / ปการศึกษา
ใหม ขึ้นอยูกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเกณฑการคิดในแตละภาคการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
1. ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => การตั้งคา => การปนสวนและจัดสรรตนทุน => วิธีปนสวน
และจัดสรรตนทุน ก็จะปรากฏหนาตางใหกําหนดวิธีการปนสวน ในที่นี้ยกตัวอยางเปน วิธี KMUTT_2546 เปน
วิธีการปนสวนประจําปการศึกษา 2546 เปนตน ดังรูป
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รูปที่ 4 การกําหนดวิธีการปนสวน
2. ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => การตั้งคา => การปนสวนและจัดสรรตนทุน => วิธีการ
คํานวณอางอิง ก็จะปรากฎหนาตางใหกําหนดรหัสอางอิง ในที่นี้ยกตัวอยางเปน รหัสอางอิง 46_A เปนเกณฑ
การปนสวนจากหนวยสนับสนุนไปคณะตามพื้นที่ เปนตน ดังรูป

รูปที่ 5 การกําหนดรหัสอางอิง (หนวยบริการไปคณะ)
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หลังจากกําหนดรหัสอางอิงแลว ใหคลิ๊กเลือก Tab การตั้งคา เริ่มบันทึกเกณฑการปนสวน โดยเลือกวิธี
KMUTT_46 (ตามรูปที่ 4) เลือกศูนยตนทุนและใสเกณฑการปนสวน (ตามตารางที่ 2) ดังรูป

รูปที่ 6 การบันทึกเกณฑการปนสวน (หนวยบริการไปคณะ)
3. ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => การตั้งคา => การปนสวนและจัดสรรตนทุน => การปน
สวนจากศูนยตนทุนไปยังศูนยตนทุน ก็จะปรากฎหนาตางใหกําหนดลําดับขั้นการปนสวน ในที่นี้ยกตัวอยาง
ศูนยตนทุนที่เปนหนวยบริการ ใหลําดับความสําคัญเปน 0 เนื่องจากเปนขั้นตอนแรกที่จะดําเนินการปนสวน ดัง
รูป

รูปที่ 7 การกําหนดลําดับขั้นการปนสวน (หนวยบริการไปคณะ)
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การประมวลผล
คาใชจายทั้งหมดที่บันทึกไวที่มิติหนวยงาน หนวยบริการ จะถูกนําไปปนสวนใหกับสํานักงานคณบดี
คณะตาง ๆ ตามเกณฑที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 2 การปนสวนคาใชจายภายในหนวยผลผลิต (กิจกรรมสนับสนุนของหนวยผลิต)
โครงสรางภายในของหนวยผลผลิต ประกอบดวยภายวิชาตาง ๆ และสํานักงานคณบดี กิจกรรมของ
สํานักงานคณบดี จะเปนภารกิจสนับสนุนการผลิต และเมื่อเกิดคาใชจายจะเปนคาใชจายทางออมที่จะตอง
ปนไปสูภาควิชาตาง ๆ การปนสวนคาใชจายของสํานักงานคณะใชเกณฑที่สอดคลองกับการปนสวนของหนวย
บริการ ในขั้นตอนนี้จะตองเริ่มตนดวยการจัดกลุมคาใชจายของกิจกรรมตาง ๆ ภายในสํานักงานคณะ หากไม
สามารถหาคาใชจายไดอาจใชวิธีกําหนดสัดสวนของคาใชจายของแตละกิจกรรม ดังตารางตอไปนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม

บุคลากร

งานบริหารบุคคลและธุรการ
งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
งานอาคารและจัดการพื้นที่
งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพ
งานสนับสนุนการบริหาร
คาสาธารณูปโภค

FTES

งปม.

พื้นที่

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

ตารางที่ 3 ตารางแสดงกิจกรรมและเกณฑที่ใชปนสวนของคณะไปสูภาควิชา
เมื่อถึงขั้นตอนนี้จะเกิดคาใชจายทางออม 2 ประเภท คือ
1. คาใชจายทางออมจากหนวยบริการที่ปนมาไวที่สํานักงานคณะ
2. คาใชจายทางออมจากสํานักงานคณะที่ตองปนลงสูภาควิชา
คาใชจายทางออม
จากหนวยบริการปนสวนตาม
เกณฑตาง ๆ

คาใชจายทางออม
จากสํานักงานคณะปนสวนตาม
เกณฑตาง ๆ

ภาควิชา
รูปที่ 8 แผนภูมิแสดงคาใชจายทางออมของภาควิชา
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ใหนําคาใชจายทางออมขางตน มารวมกันและปนลงสูแตละภาควิชาดวยเกณฑ ดังนี้
1. คาใชจายทางออมที่เกิดขึ้นดวยเกณฑบุคลากร
ใชจํานวนบุคลากรของภาควิชาปนสวน
2. คาใชจายทางออมที่เกิดขึ้นดวยเกณฑ FTES
ใชจํานวน FTES ของภาควิชาปนสวน
3. คาใชจายทางออมที่เกิดขึ้นดวยเกณฑ งปม.
ใชจํานวน งปม. ของภาควิชาปนสวน
4. คาใชจายทางออมที่เกิดขึ้นดวยเกณฑพื้นที่
ใชจํานวนพื้นที่ของภาควิชาปนสวน
เกณฑการปนสวนจากสํานักงานคณบดีไปใหภาควิชา จะประกอบดวย
1. เกณฑการปนสวนที่สํานักงานคณบดีจะปนไปใหภาควิชา
2. สัดสวนที่จะปนไปใหแตละภาควิชา
แลวนํามารวมกันก็จะไดเกณฑการปนสวนจากคณะไปสูภาควิชา ตามตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 ตารางแสดงเกณฑการปนสวนจากคณะ ไปภาควิชา (1)
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงเกณฑการปนสวนจากคณะ ไปภาควิชา (2)
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Axapta
สําหรับการบันทึกเกณฑการปนสวนจากหนวยบริการไปยังหนวยผลิต ในระบบ Axapta ทําไดโดย
1. ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => การตั้งคา => การปนสวนและจัดสรรตนทุน => วิธีการ
คํานวณอางอิง ก็จะปรากฎหนาตางใหกําหนดรหัสอางอิง ในที่นี้ยกตัวอยางเปน รหัสอางอิง 46_ 07 เปนเกณฑ
การปนสวนจากสํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตรไปภาควิชา เปนตน

รูปที่ 9 การกําหนดรหัสอางอิง (สํานักงานคณะไปภาควิชา)
หลังจากกําหนดรหัสอางอิงแลว ใหคลิ๊กเลือก Tab การตั้งคา เริ่มบันทึกเกณฑการปนสวน โดยเลือกวิธี
KMUTT_46 (ตามรูปที่ 3) เลือกศูนยตนทุนและใสเกณฑการปนสวน (ตามตารางที่ 5)

รูปที่ 10 การบันทึกเกณฑการปนสวน (สํานักงานคณะไปภาควิชา)
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2. ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => การตั้งคา => การปนสวนและจัดสรรตนทุน => การปน
สวนจากศูนยตนทุนไปยังศูนยตนทุน ก็จะปรากฎหนาตางใหกําหนดลําดับขั้นการปนสวน ในที่นี้ยกตัวอยาง
ศูนยตนทุนที่เปนหนวยงานสํานักงานคณบดี ใหลําดับความสําคัญเปน 1 เนื่องจากเปนขั้นตอนลําดับที่ 2 ที่จะ
ดําเนินการปนสวน

รูปที่ 11 การกําหนดลําดับขั้นการปนสวน (สํานักงานคณะไปภาควิชา)
การประมวลผล
คาใชจายทั้งหมดที่บันทึกไวที่มิติหนวยงานสํานักงานคณบดี นํามารวมกับคาใชจายที่รับปนมาจาก
หนวยบริการ แลวปนสวนไปใหภาควิชาตาง ๆ ตามเกณฑที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 3 การปนสวนคาใชจายตอหนวยผลิต (ระดับภาควิชาลงสูรายวิชา)
หลังจากปนคาใชจายไปสูภาควิชาแลว ปนสวนอีกครั้งดวยจํานวน FTES ของแตละรายวิชา
จํานวนหนวยกิต x จํานวน นศ.ที่ลงทะเบียน
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยที่ นศ.ลงทะเบียน
(ระดับปริญญาตรีใช 18 หนวยกิต / สูงกวาปริญญาตรีใช 12 หนวยกิต)

จํานวน FTES ของแตละรายวิชา

=

คา FTES ไดมาจากวิธีการคํานวณขางตน และคาสัดสวนไดมาจากการนําคา FTES เปรียบเทียบเปน
รอยละ ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงเกณฑการปนสวนจากภาควิชาไปรายวิชา
Axapta
สําหรับการบันทึกเกณฑการปนสวนจากภาควิชาไปรายวิชาใน Axapta ทําไดโดย
1. ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => การตั้งคา => การปนสวนและจัดสรรตนทุน => วิธีการ
คํานวณอางอิง ก็จะปรากฎหนาตางใหกําหนดรหัสอางอิง ในที่นี้ยกตัวอยางเปน รหัสอางอิง 46_ 0702 เปน
เกณฑการปนสวนจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไปรายวิชา เปนตน
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รูปที่ 12 การกําหนดรหัสอางอิง (ภาควิชาไปรายวิชา)
หลังจากกําหนดรหัสอางอิงแลว ใหคลิ๊กเลือก Tab การตั้งคา เริ่มบันทึกเกณฑการปนสวน โดยเลือกวิธี
KMUTT_46 (ตามรูปที่ 3) เลือกศูนยตนทุนและใสเกณฑการปนสวน (ตามตารางที่ 6)

รูปที่ 13 การบันทึกเกณฑการปนสวน (ภาควิชาไปรายวิชา)
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2. ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => การตั้งคา => การปนสวนและจัดสรรตนทุน => การปน
สวนจากศูนยตนทุนไปยังศูนยตนทุน ก็จะปรากฏหนาตางใหกําหนดลําดับขั้นการปนสวน ในที่นี้ยกตัวอยาง
ศูนยตนทุนที่เปนหนวยงานสํานักงานคณบดี ใหลําดับความสําคัญเปน 2 เนื่องจากเปนขั้นตอนลําดับที่ 3 ที่จะ
ดําเนินการปนสวน

รูปที่ 14 การกําหนดลําดับขั้นการปนสวน (ภาควิชาไปรายวิชา)
การประมวลผล
คาใชจายทั้งหมดที่บันทึกไวที่มิติหนวยงานภาควิชา นํามารวมกับคาใชจายที่รับปนมาจากสํานักงาน
คณบดี (จากการประมวลผลขั้นที่ 2) แลวปนสวนไปใหรายวิชาตาง ๆ ตามเกณฑที่กําหนดไว
2. การบันทึกคาใชจายทางตรง
จากการดําเนินการประมวลผลตนทุนรายวิชาขางตน โดยยังไมมีการบันทึกคาใชจายทางตรง ทําให
ทราบวาตนทุนตอรายวิชามียอดเทากัน หรือมียอดใกลเคียงกันทุกรายวิชา เนื่องจากทุกรายวิชาไดรับการปนสวน
มาทั้งหมด ซึ่งในความเปนจริงคาใชจายบางรายการเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากรายวิชานั้น ๆ โดยตรง ดังนั้น
จึงตองยอนกลับมาพิจารณาคาใชจายที่ควรจะบันทึกตรงรายวิชา เพื่อใหเกิดความถูกตองมากที่สุด โดยคาใชจาย
ที่จะนํามาบันทึกตรงรายวิชาหลัก ๆ ในที่นี้ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร (สายอาจารย) คาสอนพิเศษ และอื่น
ๆ ที่สามารถระบุไดชัดเจนวาเปนคาใชจายโดยตรงของรายวิชาใด
ตัวอยางกรณีคาใชจายบุคลากร (สายอาจารย)
เนื่ อ งจากภาระงานของอาจารย แ ต ล ะท า นไม เ ท า กั น แตกต า งตามหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และ
คาตอบแทนของอาจารยแตละทานก็แตกตางกัน จึงจําเปนจะตองหาเกณฑการปนสวนคาใชจายบุคลากรที่ยอมรับ
ได ดังนั้นเพื่อใหไดคาใชจายตอรายวิชาที่ใกลเคียงที่สุด จึงตองมีฐานขอมูลภาระงานของอาจารยแตละทาน สรุป
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ใหไดตามสัดสวนภาระงานรวมของภาควิชา ตามตารางสอนจากรายวิชาที่เปดสอน ทั้งอาจารยประจําและอาจารย
พิเศษ
เกณฑ ภ าระงานปกติ ที่ ใ ช ใ นป จ จุ บั น อาจารย 1 ท า นมี ภ าระงาน สั ป ดาห ล ะ 40 ชั่ ว โมง หรื อ ภาค
การศึกษาละ 640 ชั่วโมง (16 สัปดาห คูณ 40 ชั่วโมง) เปนภาระงานสอน 30 ชั่วโมง หรือภาคการศึกษาละ 390
ชั่วโมงที่เหลือถือเปนภาระงานวิจัย บริการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอื่น ๆ

ตารางที่ 7 ตารางสรุปภาระงานของอาจารย (อาจารยเปนผูกรอกขอมูล)
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ตารางที่ 8 ตารางสรุปภาระงานของอาจารยทั้งภาควิชา
เมื่อไดขอมูลภาระงานอาจารย ก็จะนําขอมูลเงินเดือนมาปนสวนตามสัดสวนภาระงาน ก็จะไดคาใชจาย
ที่จะบันทึกตรงที่รายวิชา ตามตาราง
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ตารางที่ 9 ตารางการปนสวนเงินเดือนอาจารยตามสัดสวนภาระงาน
กรณีอาจารยที่มีภาระงานสอนเกิน 10 หนวยชั่วโมง ใหนําเงินเดือนทั้งหมดมาคิดตนทุนการเรียนการ
สอน โดยถืองานภาระงานอื่น ๆ เปนภาระงานทําฟรี
กรณีอาจารยที่มีภาระงานสอนไมถึง 10 หนวยชั่วโมง เนื่องจากมีภาระงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงาน
สอน ก็ใหนําเงินเดือนมาแบงตามสัดสวนภาระงานอื่น ๆ สวนที่เหลือถึงจะนํามาคิดตนทุนการเรียนการสอน
สําหรับเงินเดือนในสวนอื่น ๆ เก็บเปนขอมูลไวเพื่อคิดตนทุนงานนั้น ๆ ตอไป
กรณีอาจารยที่มีภาระงานบริหาร ตองนําเงินเดือนมาแบงตามสัดสวนภาระงาน โดยเงินเดือนในสวน
ภาระงานสอนใหนํามาคิดตนทุนการเรียนการสอน แตเงินเดือนในสวนภาระงานบริหารใหบันทึกคาใชจาย
กลับไปไวที่สํานักงานคณบดี เพื่อนําไปปนสวนใหภาควิชาตาง ๆ กรณีเปนผูบริหารระดับคณะ แตถาเปน
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยใหบันทึกคาใชจายกลับไปไวที่หนวยบริการที่สอดคลองกับภาระกิจของผูบริหาร เพื่อ
นําไปปนสวนใหกับคณะตาง ๆ
Axapta
การบั น ทึ ก บั ญ ชี ค า ใช จ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ครั้ ง ที่ บั น ทึ ก ค า ใช จ า ยจะต อ งบั น ทึ ก มิ ติ ห น ว ยงาน
สําหรับการบันทึกคาใชจายลงรายวิชาจะมาทําตางหากที่ระบบจัดสรรตนทุน ซึ่งจะไมไปกระทบกับระบบบัญชี
การเงินของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเมื่อพบคาใชจายที่สามารถระบุไดวาเปนคาใชจายทางตรงของรายวิชา ก็จะนํามา
ปรับปรุงที่ระบบจัดสรรตนทุนไดทันที รวมถึงขอมูลเงินเดือนอาจารย เมื่อจบภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ก็สามารถนํา
คา ใชจ ายเงิน เดือ นมาบัน ทึก ตรงที่ร ายวิ ชาไดทั นที ซึ่ งจะทํา ให ค า ใชจ ายที่ ถูก บันทึ กที่ ภาควิช าลดลง จะได
คาใชจายที่แทจริงมากขึ้น เนื่องจากไดบันทึกตรงลงรายวิชาแลว
สําหรับการบันทึกคาใชจายทางตรงลงรายวิชาใน Axapta ทําไดโดย
ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => สมุดรายวันสําหรับตนทุน ก็จะปรากฎหนาตางสมุดรายวัน
แลวเลือกชื่อสมุดรายวัน เลือกสรางรายการทางบัญชี (วิธีการบันทึกใหดูที่คูมือระบบจัดสรรตนทุน) ดังรูป
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รูปที่ 15 การสรางสมุดรายวันสําหรับตนทุน
3. การรายงานคาใชจายตอรายวิชาและคาใชจายตอหลักสูตร
3.1 รายงานการปนสวนคาใชจายลงรายวิชา
จะเรียกดูรายงานที่ระบบจัดสรรตนทุน (Axapta) โดย
ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => รายงาน => รายงานการจัดสรรตนทุน (EDS) => ตนทุนจริง
สําหรับ EDS => รายงาน EDS ก็จะปรากฎหนาตางกําหนดเงื่อนไขการเรียกรายงาน ประกอบดวย
งวดบัญชี คือ ชวงของขอมูลที่จะสั่งประมวลผล (ตามงวดบัญชีการเงิน)
Data souce เลือก Ledger transactions and cost accounting จะเปนการนําขอมูลคาใชจายที่บันทึกที่
ระบบบัญชีการเงินรวมกับคาใชจายที่บันทึกที่ระบบจัดสรรตนทุน มาคํานวณ
วิธี คือ รหัสวิธีที่สรางไวตอนตั้งคาเริ่มตน (รูปที่ 4)

รูปที่ 16 การเรียกรายงานตนทุนตอรายวิชา
เวลาในการสั่งประมวลผลและแสดงผลหนาจอ ประมาณ 3 ชั่วโมง ปริม าณหนากระดาษรายงาน
ประมาณ 1,600 หนา
รายละเอียดของรายงานจะประกอบดวย
1. รายละเอียดคาใชจายทางตรงของศูนยตนทุน
2. Overhead cost 1 คือ คาใชจายทางตรงที่ตองนําไปปนสวนตามเกณฑตาง ๆ
3. แสดงการปนสวนของศูนยตนทุนวาปนไปที่ใด เปนจํานวนเงินเทาไร
4. Overhead cost 2 คือ คาใชจายทางตรง + คาใชจายที่รับปนมา
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ที่ตองนําไปปนสวนตามเกณฑตาง ๆ

รูปที่ 17 รายงานแสดงการปนสวนตามลําดับขั้นการปนสวน
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3.2 รายงานตนทุนเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา (รายวิชา)
จะเรียกดูรายงานที่ระบบจัดสรรตนทุน (Axapta) โดย
ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => รายงาน => รายงานการจัดสรรตนทุน (EDS) => ตนทุนจริง
สําหรับ EDS => รายงานตนทุนเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา ก็จะปรากฎหนาตางกําหนดเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน
ที่นี้ใหใสเงื่อนไข ชอง DACode …… ใสภาคการศึกษา เชน 2547/2

รูปที่ 18 รายงานตนทุนเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา (รายวิชา)

8 - 25

3.3 รายงานตนทุนเฉลี่ยตอหลักสูตร
จะเรียกดูรายงานที่ระบบจัดสรรตนทุน (Axapta) โดย
ไปที่ Axapta =>ระบบจัดสรรตนทุน => รายงาน => รายงานการจัดสรรตนทุน (EDS) => ตนทุนจริง
สําหรับ EDS => รายงานตนทุนเฉลี่ยตอรายหลักสูตร ก็จะปรากฎหนาตางกําหนดเงื่อนไขการเรียกรายงาน ใน
ที่นี้ใหใสเงื่อนไข ชอง DACode ….. ใสภาคการศึกษา เชน 2547/2

รูปที่ 19 รายงานตนทุนเฉลี่ยตอหลักสูตร

