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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อหา
คาใชจายจริงตอนิสิตหัวจริงตอคนตอป และหาคาใชจายจริงนิสิตเต็มเวลาตอคนตอป ของคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปงบประมาณ 2548 ซึ่งการเก็บขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหไดมาจาก 3 สวน 
ประกอบดวย 1) รายจายจริงจากงบดําเนินการสวนกลาง (สํานัก ศูนย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย) 2) รายจาย
จริงจากงบดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร 3) รายจายจริงที่เกิดจากคาเสื่อมราคาทรัพยสิน โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Excel วิเคราะหหาอัตราสวนคาใชจายจริงตอหัวนิสิต  ผลการวิจัยพบวา 1) ในปการศึกษา 2548 
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนิสิตหัวจริง (นิสิตภาคปกติ) จํานวน 14,287 คน และคณะเภสัชศาสตร มีนิสิตหัวจริง 
(นิสิตภาคปกติ) จํานวน 464 คน พบวา มีคาใชจายจริงตอหัวนิสิตหัวจริงคณะเภสัชศาสตร คิดเปนเงิน 
128,718.53 บาทตอคนตอป เมื่อพิจารณาเปนสวน ๆ พบวา คาใชจายจริงจากงบดําเนินการของสวนกลาง
ตอนิสิตหัวจริง คิดเปนเงิน 26,983.82 บาทตอคนตอป คาใชจายจริงจากงบดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร
ตอนิสิตหัวจริง คิดเปนเงิน 80,604.59 บาทตอคนตอป และคาเสื่อมราคาทรัพยสินตอนิสิตหัวจริงตอป คิด
เปนเงิน 21,130.12 บาทตอคนตอป 2) ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิตเต็มเวลา (นิสิตภาค
ปกติ) จํานวน 12,715.51 คน พบวา มีคาใชจายจริงตอนิสิตเต็มเวลาคณะเภสัชศาสตร คิดเปนเงิน 
141,867.59 บาทตอคนตอป เมื่อพิจารณาเปนสวน ๆ พบวา คาใชจายจริงจากงบดําเนินการของสวนกลาง
ตอนิสิตเต็มเวลา คิดเปนเงิน 30,318.70 บาทตอคนตอป คาใชจายจริงจากงบดําเนินการของคณะ         
เภสัชศาสตรตอนิสิตเต็มเวลา คิดเปนเงิน 88,504.25 บาทตอคนตอป และคาใชจายจริงที่เกิดจากคาเสื่อม
ราคาทรัพยสินตอนิสิตเต็มเวลา คิดเปนเงิน 23,044.64 บาทตอคนตอป 
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Abstract 
This research  is a descriptive research was conducted with two objectives : firstly to  

estimate expenditure per student head per year, and secondly to estimate expenditure per full 
time equivalent student (FTES) per year for student of Faculty of Pharmaceutical Sciences, 
Naresuan University in the 2005 fiscal year. Three sets of data were collected and analyzed as 
follows the expenditure of the operational costs from the central offices, the expenditure of the 
operational cost from the faculty, the depreciation of the faculty assets and properties, The 
Microsoft Excel program was employed for analysis of the data. The results showed that in the 
2005 academic year, Naresuan University had 14,287 regular students in the which 464 belongs 
to the faculty of Pharmaceutical Sciences. The estimated expenditure per students head of the 
faculty was found to be 128,718.53 Baht per student per year. These expenditure could be 
subdivided into 26,983.82 Baht for the central office operational costs, 80,604.59 Baht for the 
expenditure of operational costs of the faculty and 21,130.12 Baht for the depreciation costs of the 
faculty’s assets. In terms of the expenditure per full time equivalent student (FTES) in the 2005 
academic year, Naresuan University had 12,715.51 full time equivalent student in which 424 
belongs to the faculty. The estimated costs per full time equivalent student head of the faculty was 
found to be 141,867.59 Baht per full time equivalent students per year. These expenditure could 
be subdivided into 30,318.70 Baht for the central office operational costs, 88,504.25 Baht for 
expenditure of operational costs of the faculty and 23,044.64 Baht for the depreciation costs of the 
assets of the faculty. 
 
 

 
 



 


