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รูปที่ 3  กราฟแสดงร้อยละของคา่ใช้จา่ยจําแนกตามตามผลผลติ 

  หากจําแนกคา่ใช้จ่ายตามผลผลิตพบวา่คา่ใช้จ่ายผลผลิตผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายสงูสดุ จํานวน  544,790,646.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.21  มีค่าใช้จ่ายผลผลิต

ผู้สําเร็จการศกึษาด้านสงัคม จํานวน  136,392,967.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.33  ค่าใช้จ่ายผลผลิตผลงาน

การให้บริการวิชาการ จํานวน  5,792,103.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82  คา่ใช้จา่ยผลผลติผลงานวิจยัเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ จํานวน 4,399,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.62  ค่าใช้จ่ายผลผลิตผลงานทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม 

จํานวน  3,604,873.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ค่าใช้จ่ายผลผลิตผู้ รับทนุตามโครงการพฒันาอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2,175,080 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุด

มหาวิทยาลยัไทย จํานวน 517,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07  

   

ผู้สําเร็จการศกึษาด้าน
วิทยาศาสตร์
77.21%

ผู้สําเร็จการศกึษาด้านสงัคม
19.33%

ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี
1.12%

ผลงานการให้บริการวิชาการ
0.82%

ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้
0.62%

ผลงานทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม
0.51%

ผู้ รับทนุตามโครงการพฒันา

อาจารย์และบคุลากรทาง
การศกึษา
0.31%

คชจ.โครงการเครือข่ายห้องสมดุ
มหาวิทยาลยัไทย
0.07%

ร้อยละของค่าใช้จ่ายจาํแนกตามผลผลิต
ปีงบประมาณ 2553
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