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 การศึกษาวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
เงินรายไดข้องส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มี
การรวบรวมข้อมูลจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 
และระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal 
Management Information System) และเอกสารแผนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและ
กราฟ เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานจากข้อมูลดังกล่าว  
 ผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ในการบริหารการคลังของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการ
น าไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาและปฏิบัติงาน ณ โอกาสนี้ใคร่ขอขอบคุณนางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
ผู้อ านวยการกองคลัง นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา หัวหน้างานงบประมาณ นางสาวชลธิชา บัวชุม หัวหน้างานบัญชี 
และเพ่ือนร่วมงานทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  และเป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานมีหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  มีภารกิจในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Strategic 
Function) การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เพ่ือให้มีการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบาย และเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยไปเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงาน  รวมถึงภารกิจในการบริหารจัดการ 
(Administrative Function) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พันธกิจ (Function) จัดระบบ
ประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินสมรรถนะและผู้บริหารหน่วยงาน (กอง) และการจัดท า
ระบบบริหารหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี ภายใต้การก ากับดูแลที่ดี (Good governance) ซึ่งในภารกิจ
ดั งกล่ าวต้อง ใช้ งบประมาณในการขับ เคลื่ อ นให้บรรลุ เป้ าหมาย และตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา 48 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า ทั้งนี้
จักต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการ
คลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ และบริหารการคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานทางการเงินเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร
การคลังให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยระบบงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การ
จ่ายช าระหนี้ และการบันทึกบัญชี ซึ่งการรายงานทางการเงินที่ดี จักต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า 
ดังนั้น จึงต้องมกีารตรวจสอบข้อมูลในการรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารงานการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิเคราะห์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบตรวจสอบ และจัดท าข้อมูลรายละเอียดประกอบงบการเงินของส านักงานอธิการบดีจึงมีความ
สนใจเขียนรายงานการวิเคราะห์  เรื่อง การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

 
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
ในการบริหารการคลังของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4. ขอบเขตของกำรวิเครำะห์ 

การศึกษาวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2562 จากรายงานการใช้จ่ายเงิน และรายงานทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ซึ่ง
ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ KKUFMIS ระบบรายงานออนไลน์และเอกสารแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ดังนี้ 

1) ประมาณการรายรับและรายรับจริง ประกอบด้วย 
1.1) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
1.2) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
1.3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
1.4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่

มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
1.5) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
1.6) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และการน าทรัพย์สินทาง

ปัญญาไปหาประโยชน์ 
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1.7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
2) ประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง ประกอบด้วย 

2.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
2.2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
2.3) ค่าใช้จ่ายลงทุน 
2.4) เงินอุดหนุนด าเนินงาน 
2.5) ค่าใช้จ่ายอื่น 

 
5. ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี หมายถึง หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีหน้าที่ปฏิบัติ
ภารกิจหลัก หรือสนับสนุนประสานงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมำณ หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ปีถัดไป 
งบประมำณ หมายถึง งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งเป็นแผนงานประจ าปีที่จัดท าเป็นตัวเลข และตัว

เงิน โดยครอบคลุมถึงการด าเนินงานทุกด้านของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแสดงทั้ง
ด้านประมาณการรับและประมาณการจ่าย 

ประมำณกำรรำยรับ หมายถึง เงินรายไดท้ี่คาดว่าจะเกิดขึ้นของส านักงานอธิการบดี  
ประมำณกำรรำยจ่ำย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส านักงานอธิการบดี 
รำยรับจริง หมายถึง เงินรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
รำยจ่ำยจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานทุกหมวดรายจ่ายของ

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระบบ KKUFMIS หมายถึง ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen 
University Fiscal Management Information System) 

 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวเิคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2562 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบและงานวิเคราะห์/วิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
1.2 แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีลักษณะ 3 มิติ ส าหรับผู้บริหารในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ 

2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
2.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

3. งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
 (1) ความส าคัญของระบบงบประมาณ 
 วันชัย ประเสริฐศรี (2553) กล่าวว่า งบประมาณ (Budgeting) เป็นการวางแผนโครงการ
ด าเนินงานขององค์กรธุรกิจอย่างละเอียดไว้ล่วงหน้าส าหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยรวมถึงการ
วางแผนควบคุมและการติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ 
 การวางแผนงบประมาณ จะมีความสัมพันธ์กันในแต่ละช่วงเวลางบประมาณระยะยาวจะ
เป็นตัวก าหนดงบประมาณประจ าปี งบประมาณประจ าปีจะเป็นตัวก าหนดงบประมาณประจ าไตรมาส
และงบประมาณประจ าไตรมาสจะเป็นตัวก าหนดงบประมาณประจ าเดือน งบประมาณในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน สามารถน าไปใช้ในการควบคุม การ
ติดตามและการประเมินผลได้  
  วริยา ปานปรุง (2549) กล่าวว่า งบประมาณ  หมายถึง  แผนการด าเนินงานที่แสดงการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ในรูปตัวเลขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรขององค์การใดองค์การหนึ่ง ส าหรับระยะเวลาหนึ่ง
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานในอนาคตและควบคุมการด าเนินงานในปัจจุบัน (ศศิวิมล มีอ านาจ, 
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2545) อาจจะมีลักษณะเป็นแผนระยะยาว เช่น งบประมาณที่มีระยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรืออาจเป็นแผน
ระยะสั้น เช่น รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน  โดยจะต้องระบุระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ในงบประมาณ  
 ยุพดี ศิริวรรณ (2546) กล่าวว่า การงบประมาณ (Budgeting) เป็นระบบน าเสนอแผนงาน 
การด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยแสดงจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ  และจะต้องใช้จ่าย เรียกว่า 
งบประมาณ (Budget) กล่าวได้ว่า การงบประมาณเป็นระบบย่อยของระบบบริหารงานที่มีความสัมพันธ์
กับการวางแผน การประสานงาน และการควบคุม  
   ดังนั้น งบประมาณ (Budget) จึงหมายถึงแผนงานของฝ่ายบริหารที่แสดงตัวเลขในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ กล่าว
ได้ว่า งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
 (2) ลักษณะของงบประมาณท่ีดี 
 ลัดดาวัลย์ บุญประสิทธิ์ (2551) ได้กล่าวถึงงบประมาณว่า งบประมาณที่ดีจะต้องมีลักษณะ
งบประมาณที่ เป็นศูนย์รวมเงินของแผ่นดินจะต้องแสดงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะเป้าหมายของรัฐบาล 
ต้องมีการระบุเหตุผลเป็นลักษณะพัฒนา และมีระยะเวลาของการจัดท างบประมาณที่เหมาะสม 
นอกจากนั้นจะต้องมีลักษณะคาดการณ์ไกล ประชาธิปไตย ดุลภาพ อรรถประโยชน์ ยุติธรรมและ
ประสิทธิภาพ ซึ่งงบประมาณที่ดีจะต้องยึดหลักการ 7 หลักการ คือ หลักการคาดการณ์ไกล (Foresight) 
หลักประชาธิป ไตย (Democracy) หลักดุลยภาพ (Balance) หลักประหยัด  (Economy) หลัก
อรรถประโยชน์ (Utility) หลักยุติธรรม (Equity) และหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 กล่าวโดยสรุป งบประมาณที่ดีควรจะประกอบด้วย งบประมาณที่สมบูรณ์ มีวินัยทางงบประมาณ 
ถูกต้องตามกฎหมาย ยืดหยุ่นได้ สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 
ตรงไปตรงมา ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย าและตรงเวลา มีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และผู้ที่
ตัดสินใจต้องมคีวามรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าที่ของตน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551) 
 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชลีักษณะ 3 มิติ ส าหรับผู้บริหารในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ 
 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2543) กล่าวไว้ว่า การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
สามารถมองในมิติแผนงาน โดยมีหน่วยย่อยเป็นกิจกรรม และมิติหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร 
รวมทั้งมิติ กองทุน ตามการจัดสรรเงินทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็น
การด าเนินงานลักษณะ 3 มิติ 
 หลักการบริหาร แบ่งข้ันตอนการบริหารออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1) ก่อนด าเนินการ (Before the action) มีการวางแผน ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่าจะท ากิจกรรม
อะไร ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น มีขั้นตอนด าเนินงานอะไรบ้าง ใครเป็นคนท าส่วนไหน เมื่อไร ที่ไหน และ
รายละเอียดอื่นตามความเหมาะสม แล้วพิจารณากลั่นกรองออกมาเป็นแผนงาน 
 2) ขณะด าเนินงาน (After the time of action) มีการควบคุมหรือก ากับดูแล และการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 3) หลังการด าเนินการ (After the action) 
 3.1) การตรวจสอบ (Audit) มีการตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้จริงและ
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความถูกต้องของการประมวลผล ผลงาน 
และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของรายงานผลงาน 
 3.2) การประเมินผล (Evaluation) มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับมาตรฐาน หรือ
แผนงาน วิเคราะห์สาเหตุของผลต่างจากการเปรียบเทียบ แปลความหมาย และเสนอข้อแนะน าเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
 หลักการบัญชี คือมาตรฐานการบัญชีที่สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการจดบันทึกกิจกรรมทางการบัญชี
แยกประเภท สรุปผล และจัดท ารายงานทางการบัญชี ซึ่งเป็นภาพทางการเงินที่แสดงให้เห็นผลการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับงวดบัญชีหนึ่ง และฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี  
 ตัวอย่างหลักการบัญชีที่ส าคัญส าหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  

1) การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย หรือเกณฑ์สิทธิ์ (Accrual Basis)  
2) การบัญชีค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 
3) หน่วยทางบัญชี (Accounting Entity) 
4) กิจกรรมทางบัญชี (Accounting Activities) 
5) การบัญชีคู่ (Double-Entry Book-Keeping) 
6) หลักรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) 
7) ราคาทุน (Cost) 
8) หลักการจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่าย (Matching) 
9) รายงานทางการบัญชี (Accounting Report) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน กองทุน และหน่วยงาน กับผังบัญชี 
 การวางแผนของสถาบันอุดมศึกษา ด าเนินโดยแยกเป็นแผนงาน แต่ละแผนงานจะด าเนินไปได้
ต้องมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ซึ่งแสดงโดยหน่วยงาน นอกจากนี้แต่ละแผนงานต้องมีทรัพยากร
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รองรับ ซึ่งแสดงโดยแยกเป็นกองทุน ส าหรับผังบัญชีนั้น เป็นการแสดงประเภทของรายการบัญชี ซึ่งได้
แบ่งออกเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินโอน ประเภทของรายการบัญชีเหล่านี้ ได้
น ามาจัดท าเป็นรายงานทางการบัญชี ซึ่งแสดงผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน เมื่อต้องการทราบผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงินของแผนงาน สามารถน าเอาผังบัญชีผนวกเข้ากับแผนงาน  และส าหรับ
กองทุนหรือหน่วยงาน สามารถน าเอาผังบัญชีผนวกเข้ากับกองทุนหรือหน่วยงานเช่นเดียวกัน 
 ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ  
 การจัดท าบัญชีเพ่ือแสดงภาพผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา จัดท าเป็น 3 มิติ ดังนี้ 

1) ระบบบัญชีแผนงาน เป็นระบบบัญชีที่จัดท าเพ่ือรายงานภาพที่แสดงผลการด าเนินงานของแต่
ละแผนงาน ระบบบัญชีนี้ก าหนดให้แต่ละแผนงานเป็นหน่วยงานทางการบัญชี และบันทึกกิจกรรม
ทางการบัญชีของแผนงานนั้น รวมทั้งจัดท ารายงานที่แสดงผลการด าเนินงานที่เรียกว่า งบรายได้-ค่าใช้จ่าย 
และรายงานที่แสดงการหมุนเวียนของเงินสดที่เรียกว่า งบกระแสเงินสด 

2) ระบบบัญชีหน่วยงาน เป็นระบบบัญชีที่จัดท าเพ่ือรายงานภาพแสดงผลการด าเนินงานของแต่
ละหน่วยงาน ระบบบัญชีนี้ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานเป็นหน่วยทางการบัญชี และบันทึกกิจกรรมทางการ
บัญชีของหน่วยงานนั้น รวมทั้งจัดท ารายงานที่แสดงผลการด าเนินงานที่เรียกว่า งบรายได้-ค่าใช้จ่าย และ
รายงานที่แสดงการหมุนเวียนของเงินสดที่เรียกว่า งบกระแสเงินสด 

3) ระบบบัญชีกองทุน การจัดท าบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบบัญชี
กองทุน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจตามความเหมาะสม ก าหนดให้แต่ละกองทุนเป็นหน่วย
ทางการบัญชี  และบันทึกกิจกรรมทางการบัญชีของกองทุน รวมทั้งจัดท ารายงานงบดุล งบรายได้-ค่าใช้จ่าย 
และงบกระแสเงินสด 
 รายงานทางบัญชี เมื่อมีการจดบันทึกรายการบัญชีไว้ในสมุดบันทึกโดยมีการแยกประเภทรายการ
แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรายงานข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ทันต่อ
เหตุการณ์ ถูกต้อง แม่นย า ซึ่งการรายงานประจ าปีตามมิติหน่วยงาน ได้แก่ งบรายได้ -ค่าใช้จ่าย และ
รายงานงบรายได-้ค่าใช้จ่าย (แสดงผลต่าง) 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารสถาบันอุดมศึกษาควรน าเอาหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้
ด าเนินงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด โดยพิจารณาถึงทรัพยากรที่ใช้ กระบวนการของงาน 
และผลได้อย่างเป็นระบบ  
 ระบบงานส าหรับสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน 
ระบบบัญชี ระบบตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกัน โดยเริ่มตั้งแต่ การ
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วางแผนในระบบงบประมาณ การจัดท าแผนให้ตรงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด การควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณนั้น รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลโดยเทียบกับงบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ
 การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาได้เป็น 3 มิติ คือ (1) มิติแผนงาน แสดงกิจกรรมที่
ด าเนินการ (2) มิติหน่วยงาน แสดงผู้ปฏิบัติ (3) มิติกองทุน แสดงทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ ลักษณะ 
3 มิตินี้ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ระบบบัญชีส าหรับสถาบันอุดมศึกษา จึง
จัดวางขึ้นเป็นลักษณะ 3 มิติ เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริหาร ซึ่งระบบบัญชีดังกล่าวเป็นระบบบัญชี
กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปส าหรับสถาบันการศึกษาด้วย 
 
2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา 9 (4) (5) (6) (7) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมาตรา 15 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับนี้ 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้

ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
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“ปีงบประมาณและปีบัญชี” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณและปีบัญชีนั้น 

“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การให้เช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยการออกเป็นระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอ่ืนๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการออกเป็นระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

“การจัดหา” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ 
ข้อ 5 อธิการบดีอาจมอบอ านาจเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวงเงินการ

มอบอ านาจไว้ด้วย 
การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายในขอบอ านาจที่ได้รับย่อมมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้มอบ

อาจกระท าด้วยตนเอง 
ผู้ใดรับมอบอ านาจตามวรรคแรกจะมอบอ านาจต่อมิได้ 
ข้อ 6 ให้อธิการบดีมีอ านาจออกประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะ

ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือ

จ าเป็นต้องตีความตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือตีความ ค าวินิจฉัยชี้ขาดของ
อธิการบดี ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ และเป็นการเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะเกิดความ
เสียหายต่อมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีมีอ านาจอนุมัติให้ด าเนินการได้แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบ 

หมวด 2 ประเภทที่มาของรายได้และค่าใช้จ่าย 
ข้อ 12 ประเภทที่มาของรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1) เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

ดังกล่าว 
4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
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5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 

7) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
8) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และการน าทรัพย์สินทาง

ปัญญาไปหาประโยชน์ 
9) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

ข้อ 13 การใช้จ่ายรายได้ประเภทต่างๆ 
1) เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้  และรายได้จากการด าเนินงาน

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ให้ใช้จ่ายได้ในกิจการของมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นตามความเหมาะสมในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค ์

2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ให้จ่ายได้ตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้ก าหนด
ไว้ ถ้ามิได้ก าหนดไว้ให้ใช้จ่ายได้ในกิจการของมหาวิทยาลัย 

3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
ดังกล่าว ให้ใช้จ่ายตามที่รัฐบาลก าหนด หากมิได้ก าหนดให้ใช้จ่ายได้ในกิจการของมหาวิทยาลัยที่จ าเป็น
ตามความเหมาะสมในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

4) เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
ให้ใช้จ่ายตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5) เงินที่มหาวิทยาลัยรับไว้โดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ต้องคืนไม่ว่าด้วยเหตุแห่ง
กฎหมาย สัญญาหรือเหตุอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ให้คืนเจ้าของตามเง่ือนไขหรือเงื่อนเวลานั้น 

ในกรณีที่พ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าของมารับคืนให้เงินรับ
ฝากที่เหลืออยู่นั้นเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้ใช้จ่ายตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามระเบียบ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด 3 การงบประมาณ 
ข้อ 15 ให้น ารายได้จาก ข้อ 12 ไปใช้จ่าย โดยจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

1) ให้ก าหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยสภามหาวิทยาลัย 
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2) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ใช้หลักการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (Performance based budgeting System) โดยมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ระบุวัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมาย โครงการ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 7 

3) ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามรูปแบบ วิธีการที่
มหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุก าหนด โดยออกเป็นประกาศมหา
วิทยาลัย ให้รวมถึงการบริหารงบประมาณกองทุน 

4) ให้งบประมาณรายจ่าย มีประเภทของค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
4.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล รายจ่ายที่จ่ายใน

ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
4.2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ 

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

4.3) ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและระบบ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบกายภาพ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 

4.4) เงินอุดหนุนด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
รายการและรายจ่ายโครงการต่างๆ เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในปีงบประมาณ 

4.5) ค่าใช้จ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่าย 
4.1-4.4 

 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายแต่ละประเภทรายจ่ายให้มหาวิทยาลัยก าหนด 
5) การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ส่วนงานจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เสนอกรรมการประจ าส่วนงาน
เพ่ือขอความเห็นชอบ จึงส่งให้มหาวิทยาลัย เพื่อจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

6) ให้อธิการบดีเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติก่อนเริ่มปีงบประมาณ
ถัดไป อย่างน้อย 30 วัน ซึ่งอาจให้มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณก่อนก็ได้ 
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หมวด 8 การท าบัญชี รายงานการเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 41 การท าบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปและให้ด าเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะต้องเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย 

หรือเสียหาย หลักฐานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลาสิบปี ส่วนหลักฐานที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วให้เก็บไว้ห้าปี เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การด าเนินการทางคดีให้เก็บไว้จนกว่าคดีนั้นจะเสร็จสิ้น 

ข้อ 42 การจัดท ารายงานทางการเงิน ให้จัดแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน โดยถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยให้จัดท า
รายงานการเงิน ดังนี้ (1) รายงานการเงิน รายไตรมาส ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนถัดไปนับจาก
วันสิ้นไตรมาส (2) รายงานการเงินประจ าปี ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินประจ าปีส่งผู้สอบบัญชีมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ รูปแบบของรายงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการออกเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

2.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยมี
สาระส าคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนดตามมาตรา 4 (7) 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มีผลใช้บังคับ 
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หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
หลักการบัญชีท่ัวไป 
หน่วยงานที่เสนอรายงาน (Reporting Entities) 

หน่วยงานของรัฐที่ เป็นหน่วยงานที่ เสนอรายงานและจะต้องจัดท า รายงานการเงินเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทั่วไปส่งให้กระทรวงการคลังเพ่ือจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ หน่วยงานของรัฐ
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แก่ หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่
ในความควบคุมของรัฐบาล หน่วยงานที่ด าเนินงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรือเงินส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ 
รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งประกอบด้วย (1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ (3)  
หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
องค์กรอัยการ (4) องค์การมหาชน (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (6) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หน่วยงานที่เสนอรายงาน คือ หน่วยงานที่ถูกคาดการณ์อย่างสมเหตุผลว่า มีผู้จ าเป็นต้องน าข้อมูล
จากรายงานการเงินของหน่วยงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ  
รายงานการเงิน 

1. หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานของรัฐบาล จะต้องจัดท ารายงานการเงินเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

2. รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นรายงาน
การเงินที่รวมเงินทุกประเภท และหากมีหน่วยงานภายใต้การควบคุม ต้องจัดท ารายงานการเงินรวมที่
หน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เม่ือมีประกาศใช้) 

3. ในการพิจารณาว่าหน่วยงานย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้หลักของ
การควบคุมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา การควบคุม หมายถึง อ านาจในการควบคุมหน่วยงานอ่ืนเกี่ยวกับ
นโยบายด้านการเงินและการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น การ
ควบคุมนี้ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบตัดสินใจในการด าเนินงานประจ าวันของหน่วยงานที่ถูกควบคุม แต่เป็น
การเข้าไปมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการด าเนินงานโดยรวมของหน่วยงานที่
ถูกควบคุม 

4. รายงานการเงินของหน่วยงานระดับกรม จะต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานส่วนกลาง 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ไม่ว่า
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จะเป็นเงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้น าไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง เงินทุนหมุนเวียน 
หรือกองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือให้รายงานการเงินแสดง
รายการที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดท่ีหน่วยงานใช้ไปเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน 

ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ท าให้ข้อมูลในรายงานการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงาน
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการ
เปรียบเทียบกันได้ 
หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ 
การรับรู้รายได้ การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นรายได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 

1. ความหมายของรายได้ 
รายได้ หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการใน

ระหว่างงวดการรายงาน ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ 

2. เกณฑ์การรับรู้รายได้ ดังนี้ 
(ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของรายได้ และ 
(ข) สามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

การวัดมูลค่ารายได้ 
1. รายได้ควรวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 
2. โดยทั่วไปหน่วยงานจะก าหนดจ านวนรายได้ตามที่หน่วยงานตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินทรัพย์ ซึ่ง

จ านวนรายได้ดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับหลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ  
ประเภทของรายได ้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

(ก) รายได้จากเงินงบประมาณ 
(ข) รายได้แผ่นดิน 
(ค) รายได้จากเงินช่วยเหลือ 
(ง) รายได้จากการรับบริจาค 
(จ) รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 
(ฉ) ก าไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
(ช) รายได้อ่ืน 
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หลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
การรับรู้ค่าใช้จ่าย การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 

1. ความหมายของค่าใช้จ่าย 
2. เกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 (ก) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่าย และ 
 (ข) สามารถวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ลดลง เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพ่ิมข้ึนของหนี้สิน และเม่ือหน่วยงานสามารถวัดมูลค่าของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลดลงได้อย่างน่าเชื่อถือ หรืออีกนัยหนึ่งการรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นพร้อมการรับรู้
ส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์หรือส่วนที่เพ่ิมข้ึนของหนี้สิน 
ประเภทของค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายอาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
(ก) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(ค) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
(ง) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
(จ) ค่าเสื่อมราคา 
(ฉ) ค่าตัดจ าหน่าย 
(ช) ดอกเบี้ยจ่าย 
(ซ) รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
(ฌ) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

3. งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ขวัญฤดี  คล้ายแก้ว  (2551) ได้ท าการศึกษาวิ เคราะห์การบริหารงบประมาณของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2547-2549 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณ ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ พบว่า มีรายจ่ายทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2547-2549 เท่ากับ 137.39 159.30 และ 178.20 ล้านบาท ตามล าดับ มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยของเงิน
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งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 59.75 รายจ่ายทั้งหมดเป็นรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ร้อยละ 
45.56 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 24.35 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 
12.02 หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 9.19 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 3.52 อ่ืนๆ (เงินสมทบมหาวิทยาลัย) 
ร้อยละ 2.32 หมวดรายจ่ายอ่ืน ร้อยละ 1.79 หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 1.25 และจากการ
เปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายและรายจ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้ พบว่า รายจ่ายจริงในแต่ละปีน้อยกว่า
แผนการใช้จ่าย  

ภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ และเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณ
รายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า  

1. ประมาณการรายได้ จ านวน 5 ,954.8964 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2553 
จ านวน 226.8511 ล้านบาท มีการน าทุนส ารองสะสมมาตั้งเป็นรายได้ จ านวน 482.5388 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจ านวน 39.2475 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.85) ซึ่งเงินทุนส ารองนี้จะน าไปใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา
ระบบกายภาพพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปการ สวัสดิการบุคลากรและนักศึกษา และงบ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาและให้บริหารด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการรักษาพยาบาล โดยปีงบประมาณ 
2554 มีรายได้จากเงินผลประโยชน์ 3,847.7325 ล้านบาท (ร้อยละ 70.31) ลดลง 3.5895 ล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 0.09) รายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,175.5899 ล้านบาท (ร้อยละ 19.74) 
เพ่ิมขึ้น 75.7655 ล้านบาท (ร้อยละ 6.89) รายได้จากเงินทุนการศึกษา เงินบริจาค และเงินทุนวิจัย 
449.0352 ล้านบาท (ร้อยละ 8.21) เพ่ิมขึ้น 115.4277 ล้านบาท (ร้อยละ 34.60) ซึ่งมีการน าเงินทุน
ส ารองสะสมมาใช้จ่าย 482.5388 ล้านบาท (ร้อยละ 8.10) เพ่ิมข้ึน 39.2475 ล้านบาท (ร้อยละ 8.85)  

2. ประมาณการรายจ่าย จ านวน 5,954.8964 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2553 จ านวน 
226.8511 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.96) แบ่งตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

(1) งบบุคลากร จ านวน 369.5436 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของรายจ่ายทั้งหมด 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2553 จ านวน 27.3272 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.99) 

(2) งบด าเนินงาน จ านวน 3,147.1462 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.85 ของรายจ่ายทั้งหมด 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2553 จ านวน 73.2409 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.38) 

(3) งบลงทุน จ านวน 545.8048 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.17 ของรายจ่ายทั้งหมด เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2553 จ านวน 144.7435 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.96) 

(4) งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,645.4619 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.63 ของรายจ่ายทั้งหมด 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2553 จ านวน 101.7647 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.59) 
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(5) งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 246.9399 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 ของรายจ่ายทั้งหมด 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2553 จ านวน 169.2618 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 217.90) 
 สมนิด บุญญาสัย (2561) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ฝ่าย
เผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 
พบว่า 

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 ระยะเวลาย้อนหลัง 3 
ปี มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี โดยปีงบประมาณ 2558 มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 23.26 ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 22.87 และปีงบประมาณ 2559 
คิดเป็นร้อยละ 19.04 ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 ระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยปีงบประมาณ 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 36.73 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.40 และปีงบประมาณ 2558 คิดเป็น ร้อยละ 
25.65 ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ รายรับจริง-รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี 
พบว่า รายรับจริงสูงสุด คือปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 34.95 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2557 
คิดเป็นร้อยละ 32.53 และปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 32.52 และรายจ่ายจริงต่ าสุด คือ 
ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 30.09 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 34.37 และ
ปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 35.53 แต่ผลต่างจากการด าเนินงานสูงที่สุด คือ ปีงบประมาณ 2557 
คิดเป็นร้อยละ 26.17 รองลงมา คือ ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 21.51 และปีงบประมาณ 2558 
คิดเป็นร้อยละ 12.81 ตามล าดับ 



บทที่ 3  
วิธีการวิเคราะห์ 

 
 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษารายรับ-รายจ่ายของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการตามล าดับ
ต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

  
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 
1.2) ศึกษาระเบียบ ประกาศ และงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 
1.3) ออกแบบการวิเคราะห์ 
1.4) เก็บรวบรวมข้อมูล 
1.5) วิเคราะห์ข้อมูล 
1.6) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.7) สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิเคราะห์ได้รวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ จากระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุนรายกิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบรายงานออนไลน์
และเอกสารแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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3. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางส ารวจข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์สร้างขึ้น ได้แก่ ตารางส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับประมาณการรายรับ-รายจ่าย จ าแนกตามปีงบประมาณ และรายรับ-รายจ่าย จ าแนกตาม
ประเภท โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel  

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ผู้วิเคราะห์ใช้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ โดยค านวณหาสัดส่วนของข้อมูล
ในแต่ละรายการเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย สูตรในการค านวณ 
เป็นดังนี้ 

 
ร้อยละ (%) = X*100 

 N 
 
โดย  X คือ จ านวนข้อมูลที่ต้องการน ามาหาค่าร้อยละ 
 N คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel  ในการวิเคราะห์ค านวณประมาณ
การตามแผนและผลที่เกิดขึน้จริงด้วยการพรรณนา โดยใช้ผลรวม ผลต่าง ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อย
ละ ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ แสดงการเปรียบเทียบและวิเคราะห์แผน
ประมาณการและผลการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวมประจ าปี
งบประมาณ และจ าแนกตามประเภทรายรับ-รายจ่าย 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ 

 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานที่แสดงผลการด าเนินงานที่เรียกว่า งบ
รายได-้ค่าใช้จ่าย ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังนี้ 

1. เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
2. เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
3. เปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
4. การวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของรายรับจริงและรายจ่ายจริง 

 
1. เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
 การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 แสดงการเปรียบเทียบ ผลปรากฏในตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดีในภาพรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง ร้อยละ 

2560  1,844.12   1,504.36  (339.75) (18.42) 

2561  2,076.88   1,689.60  (387.28) (18.65) 

2562  2,165.70   1,665.68  (500.01) (23.09) 

รวม  6,086.69   4,859.65  (1,227.04) (20.16) 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่ารายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 2562 มี
รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.09 รองลงมาคือปีงบประมาณ 
2561 คิดเป็นร้อยละ 18.65 และปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.42 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณรายรับและรายรับจริง ส านักงาน
อธิการบดีในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบประมาณรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดีในภาพรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

 

 
  
 การเปรียบเทียบรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี  ย้อนหลัง 3 ปี ในระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จ าแนกตามประเภทรายรับ โดยแสดงจ านวนเงิน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของแต่ละ
ประเภท ผลปรากฏในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
จ าแนกตามประเภทรายรับ 

หน่วย: ล้านบาท 
ประเภทรายรับ 2560 2561 2562 ค่าเฉลี่ย

แต่ละ
ประเภท 

จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ 

เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศ
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 48.59   3.23   110.85   6.56   95.89   5.76   5.25  

ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง 
ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และ

 241.41   16.05   317.73   18.81   329.87   19.80   18.29  

1,844.12 
2,076.88 2,165.70 

1,504.36 
1,689.60 1,665.68 
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เปรียบเทียบประมาณรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง ร้อยละผลต่าง
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ประเภทรายรับ 2560 2561 2562 ค่าเฉลี่ย
แต่ละ

ประเภท 
จ านวน

เงิน 
ร้อยละ จ านวน

เงิน 
ร้อยละ จ านวน

เงิน 
ร้อยละ 

ค่าบริการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั 
รายได้หรือผลประโยชน์ที่
ได้มาจากการลงทุนหรือการ
ร่วมลงทุนจากทรัพยส์ินของ
มหาวิทยาลยั 

 163.16   10.85   176.71   10.46   184.41   11.07   10.79  

รายได้หรือผลประโยชน์ที่
ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ
หรือจัดหาประโยชน์ในท่ีราช
พัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง 
ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 

 199.47   13.26   216.48   12.81   216.08   12.97   13.01  

เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 771.87   51.31   750.12   44.40   765.36   45.95   47.07  

เงินและผลประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการบริการวิชาการ การ
วิจัย และน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปหาประโยชน์ 

 64.47   4.29   79.66   4.71   63.78   3.83   4.28  

รายได้หรือผลประโยชน์อย่าง
อื่น 

 15.40   1.02   38.04   2.25   10.28   0.62   1.31  

รวมท้ังสิ้น 1,504.36  100.00  1,689.60  100.00  1,665.68  100.00  100.00  

 
 จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายรับจริงของส านักงานอธิการบดีย้อนหลัง 3 ปี 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งพบว่ารายรับสูงสุดของทุกปีมาจากเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.07 รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ย
ปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.29 และรายรับต่ าสุดของทุกปี คือ
รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.31 ซึ่งปีงบประมาณ 2560 มีรายรับจากเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 51.31 และปีงบประมาณ 2562 รายรับจาก
รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 0.62 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2562 จ าแนกตามประเภทรายรับ ได้ดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
จ าแนกตามประเภทรายรับ 

  
  
 การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากเงินและ
ทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยแสดงจ านวน
เงิน ผลต่าง และร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  แสดงประมาณการรายรับและรายรับจริง จากเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
  

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560        62.83     36.80      48.59      19.03  (14.24) (22.67) 

ปี 2561        63.82     37.39    110.85      43.41      47.03     73.68  

ปี 2562        44.05     25.81      95.89      37.56      51.84   117.67  

รวม      170.70   100.00   255.32    100.00     84.62    
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เปรียบเทียบรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 จ าแนกตามประเภท
รายรับ

เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้ท่ีราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนใ์นท่ีราชพสัดุท่ีมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์

เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก

เงินและผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และน าทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์

รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ คิดเป็น
ร้อยละ 22.67 ส่วนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการ
รายรับ คิดเป็นร้อยละ 73.68 และร้อยละ 117.67 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากเงินและ
ทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้
อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
 

 
   
 การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากค่าธรรมเนียม 
ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน ผลต่าง และร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 4 
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เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากเงินและทรัพย์สินซ่ึงมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง ร้อยละ
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ตารางที่ 4 แสดงประมาณการรายรับและรายรับจริง จากค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ย
ปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
  

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560  251.41   31.28   241.41   27.15  (9.99) (3.97) 

ปี 2561  280.29   34.88   317.73   35.74   37.44   13.36  

ปี 2562  271.93   33.84   329.87   37.11   57.95   21.31  

รวม  803.63   100.00   889.02   100.00   85.40   
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ คิดเป็น
ร้อยละ 3.97 ส่วนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการ
รายรับ คิดเป็นร้อยละ 13.36 และร้อยละ 21.31 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จาก
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 4 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง 
ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

 

251.41 
280.29 271.93 

241.41 

317.73 329.87 

(9.99)

37.44 
57.95 

(3.97)

13.36 

21.31 

 (10)

 (5)

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 (50)

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ร้อ
ยล

ะ 
(%

)

จ า
นว

นเ
งิน

 (ล
้าน

บา
ท)

เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ 
และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง ร้อยละ
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 การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากรายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน ผลต่าง และร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 5 
  

ตารางที่ 5 แสดงประมาณการรายรับและรายรับจริง จากรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการ
ลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
  

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560      190.00   30.71   163.16   31.12  (26.84) (14.13) 

ปี 2561      191.90   31.02   176.71   33.71  (15.19) (7.91) 

ปี 2562      236.77   38.27   184.41   35.17  (52.36) (22.11) 

รวม      618.67   100.00   524.29   100.00  (94.39)  
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 2562 มี
รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.11 รองลงมาคือปีงบประมาณ 
2560 คิดเป็นร้อยละ 14.13 และปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.91 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากรายได้หรือผลประโยชน์ที่
ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการ
ลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง ร้อยละ
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 การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากรายได้หรือผลประโยชน์ท่ี
ได้มาจากการใช้ท่ีราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุท่ีมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน ผลต่าง และร้อยละ ผลปรากฏในตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 แสดงประมาณการรายรับและรายรับจริง จากรายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้ท่ีราชพัสดุหรือ
จัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุท่ีมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560      223.90     32.24    199.47      31.56  (24.42) (10.91) 

ปี 2561      235.25     33.88    216.48      34.25  (18.77) (7.98)  

ปี 2562      235.25     33.88    216.08      34.19  (19.17) (8.15) 

รวม     694.39   100.00   632.04    100.00  (62.36)   
  

 จากตารางที่ 6 พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 2560 มี
รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.91 รองลงมาคือปีงบประมาณ 
2562 คิดเป็นร้อยละ 8.15 และปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.98 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 6 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราช
พัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่
ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง ร้อยละ
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 การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากเงินอุดหนุน
จากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน ผลต่างและร้อยละ ผล
ปรากฏในตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 แสดงประมาณการรายรับและรายรับจริง จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560      450.00      18.37       771.87      33.74    321.87     71.53  

ปี 2561    1,000.00      40.82       750.12      32.79  (249.88) (24.99) 

ปี 2562    1,000.00      40.82       765.36      33.46  (234.64) (23.46) 

รวม   2,450.00    100.00   2,287.35    100.00  (162.65)   
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 รายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ คิดเป็น
ร้อยละ 71.53 ส่วนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับ คิดเป็นร้อยละ 24.99 และร้อยละ 23.46 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 7 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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ช่ือแกน

เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง ร้อยละ
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 การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จาก เงินและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และน าทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน ผลต่าง และร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8  แสดงประมาณการรายรับและรายรับจริง จากเงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ
วิชาการ การวิจัย และน าทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560        63.84      31.32   64.47   31.01   0.63   0.98  

ปี 2561        65.36      32.07   79.66   38.32   14.30   21.88  

ปี 2562        74.60      36.60   63.78   30.68  (10.82) (14.50) 

รวม     203.80    100.00   207.91   100.00   4.11   
 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ปีงบประมาณ 2562 รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ คิดเป็น
ร้อยละ 14.50 ส่วนปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการ
รายรับ คิดเป็นร้อยละ 0.98 และร้อยละ 21.88 ตามล าดับ 
  ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 8 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากเงินและผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการบริการวิชาการ การวิจัย และน าทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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บริการวิชาการ การวิจัย และน าทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง ร้อยละ
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 การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากรายได้หรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งไม่รวมการขอใช้เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดย
แสดงจ านวนเงิน ผลต่าง และร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 แสดงประมาณการรายรับและรายรับจริง จากรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560       37.52          3.28      15.40        24.17  (22.11)  (58.95) 

ปี 2561       23.43          2.05      38.04        59.70        14.61     62.34  

ปี 2562           -              -        10.28        16.13        10.28  100.00       

รวม      60.95         5.32     63.73     100.00        2.78    
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ คิดเป็น
ร้อยละ 58.95 ปีงบประมาณ 2561 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 62.34 
และปีงบประมาณ 2562 ไม่มีการประมาณการรายรับจากรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน จึงท าให้
รายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ คิดเปน็ร้อยละ 100 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 9 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง จากรายได้หรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืน (ไม่รวมทุนส ารองสะสม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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ประมาณการรายรับ รายรับจริง ผลต่าง ร้อยละ
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 การประมาณการรายรับของส านักงานอธิการบดี ได้มีการขอใช้เงินทุนส ารองสะสม ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน และร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 10 
ตารางท่ี 10 แสดงเปรียบเทียบการขอใช้เงนิทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560                 564.63     52.06  

ปี 2561                 216.82     19.99  

ปี 2562                 303.10     27.95  

รวม              1,084.55   100.00  

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 มีการขอใช้จากทุนส ารองสะสมมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 52.06 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.95 และปีงบประมาณ 2561 คิด
เป็นร้อยละ 19.99 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบการขอใช้เงินทุนส ารองสะสม ส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 10 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 10 แสดงเปรียบเทียบการขอใช้เงนิทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
 

 

ร้อยละ, 52.06 

ร้อยละ, 19.99 

ร้อยละ, 27.95 

เปรียบเทียบการขอใช้เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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2. เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
 การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี ใน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 แสดงการเปรียบเทียบ ผลปรากฏในตารางที่ 11 
 
ตารางท่ี 11 แสดงประมาณรายจ่ายและรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ 

2560  1,844.12   1,833.80   10.31  0.56 

2561  2,076.88   1,808.81   268.07  12.91 

2562  2,497.78   1,915.91   581.87  23.30 

รวม  6,418.78   5,558.53   860.25  13.40 
 

 จากตารางที่ 11 พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 2562 
มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.30 รองลงมาคือปีงบประมาณ 
2561 คิดเป็นร้อยละ 12.91 และปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.56 ตามล าดับ   
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบประมาณรายจ่ายและรายจ่ายจริง ส านักงาน
อธิการบดีในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 11 ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบประมาณรายจ่ายและรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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เปรียบเทียบประมาณรายจ่ายและรายจา่ยจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ
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 การเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 จ าแนก
ตามงบรายจ่าย โดยแสดงจ านวนเงิน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของแต่ละประเภท ผลปรากฏในตารางที่ 12  
 

ตารางท่ี 12 แสดงรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 จ าแนกตามงบรายจ่าย 
หน่วย: ล้านบาท 

งบรายจ่าย 2560 2561 2562 ค่าเฉลี่ย 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  200.88   10.95   185.84   10.27   150.77   7.87   9.67  

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  406.02   22.14   414.69   22.93   402.36   21.00   22.00  

ค่าใช้จ่ายลงทุน  191.79   10.46   146.85   8.12   171.26   8.94   9.17  

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  1,035.11   56.45   1,061.43   58.68   1,191.52   62.19   59.15  

รวมท้ังสิ้น 1,833.80 100.00  1,808.81 100.00  1,915.91 100.00  100.00  
 

 จากตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบรายจ่ายจริงของส านักงานอธิการบดีย้อนหลัง 3 ปี 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ซึ่งพบว่ารายจ่ายสูงสุดของทุกปี คือค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.15 รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22 ค่าใช้จ่ายบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.67 และค่าใช้จ่ายลงทุน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.17 ตามล าดับ ซึ่งปีงบประมาณ 2562 
มีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 62.19 และปีงบประมาณ 2561 มีค่าใช้จ่ายลงทุนต่ าสุด 
คิดเป็นร้อยละ 8.12 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 12 ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
จ าแนกตามงบรายจ่าย 
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เปรียบเทียบรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 จ าแนกตามงบรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
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 การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายบุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน ผลต่าง และร้อยละ ผล
ปรากฏในตารางที่ 13  

ตารางที่ 13 แสดงประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560  106.30   23.94   200.88   37.37   94.59   88.98  

ปี 2561  129.29   29.12   185.84   34.58   56.55   43.74  

ปี 2562  208.40   46.94   150.77   28.05  (57.63) (27.66) 

รวม  443.99   100.00   537.49   100.00   93.51   
 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ปีงบประมาณ 2562 รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 27.66 ส่วนปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 มีรายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการ
รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 88.98 และร้อยละ 43.74 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 13 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายบุคลากร  
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ
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 การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ส านักงาน
อธิการบดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน ผลต่าง และร้อยละ ผล
ปรากฏในตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 แสดงประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560  105.62   30.41   406.02   33.20   300.39   284.40  

ปี 2561  70.66   20.34   414.69   33.91   344.04   486.92  

ปี 2562  171.05   49.25   402.36   32.90   231.31   135.23  

รวม  347.33   100.00   1,223.07   100.00   875.74   
  

 จากตารางที่ 14 พบว่า รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่ายทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 2561 
มีรายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 486.92 รองลงมา คือ 
ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 284.40 และปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 135.23 
ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 14 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ



36 
 

 การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายลงทุน ส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน ผลต่าง และร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 15
  
ตารางที่ 15 แสดงประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายลงทุน ส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560  564.63   47.90   191.79   37.61  (372.84)  (66.03) 

ปี 2561  286.82   24.33   146.85   28.80  (139.97) (48.80) 

ปี 2562  327.29   27.77   171.26   33.59  (156.03) (47.67) 

รวม  1,178.75   100.00   509.90   100.00  (668.84)   
  

 จากตารางที่ 15 พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 2560 
มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.03 รองลงมา คือ ปีงบประมาณ 
2561 คิดเป็นร้อยละ 48.80 และปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 47.67 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 15 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายลงทุน ส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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 การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน ผลต่าง และร้อยละ ผลปรากฏใน
ตารางที่ 16 
ตารางที่ 16 แสดงประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง ผลต่าง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560  1,029.23   24.10   1,035.11   31.48   5.88   0.57  

ปี 2561  1,548.87   36.27   1,061.43   32.28  (487.44)  (31.47) 

ปี 2562  1,691.99   39.62   1,191.52   36.24  (500.47) (29.58) 

รวม  4,270.09   100.00   3,288.06   100.00  (982.03)   
 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 0.57 ส่วนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 31.47 และร้อยละ 29.58 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 16 ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 16  แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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 การประมาณการค่าใช้จ่ายอ่ืนของส านักงานอธิการบดี เป็นงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรเพ่ือ
เป็นทุนส ารองสะสม และไม่ปรากฏรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายอ่ืน สามารถแสดงทุน
ส ารองสะสม 5% ส านักงานอธิการบดี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยแสดงจ านวนเงิน 
และร้อยละ ผลปรากฏในตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17 แสดงทุนส ารองสะสม 5% ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ปี 2560                        38.33          21.46  

ปี 2561                        41.24          23.09  

ปี 2562                        99.05          55.45  

รวมทั้งสิ้น                      178.62        100.00  

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ปีงบประมาณ 2562 มีการจัดสรรเงินเพ่ือเป็นทุนส ารองสะสมของ
ส านักงานอธิการบดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.45 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 
23.09 และปีงบประมาณ 2560 คิดเปน็ร้อยละ 21.46 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังแผนภูมิที่ 17 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบการจัดสรรเงินเพ่ือเป็นทุนส ารองสะสม 5% ส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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3. เปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
 การเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายรับจริงและรายจ่าย ส านักงานอธิการบดี ใน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 แสดงการเปรียบเทียบ ผลปรากฏในตารางที่ 18  
 
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ รายรับจริง ร้อยละ รายจ่ายจริง ร้อยละ ผลต่าง ร้อยละ 

2560  1,504.36  30.96  1,833.80  32.99  (329.44)  (21.90) 

2561  1,689.60  34.77  1,808.81  32.54  (119.21)  (7.06) 

2562  1,665.68  34.28  1,915.91  34.47  (250.23)  (15.02) 

รวม  4,859.65     100.00   5,558.53      100.00   (698.88)  (14.38) 
 
 จากตารางที่ 18 พบว่า รายรับจริง ในปีงบประมาณ 2561 มีรายรับจริงสูงสุด จ านวน 
1,689.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.77 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริงจ านวน 
1,665.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.28 และรายรับจริงต่ าสุดในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
1,504.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.96 ส่วนรายจ่ายจริง ในปีงบประมาณ 2562 มีรายจ่ายจริง
สูงสุด จ านวน 1,915.91 ล้านบาท คิดเป็น 34.47 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2560 มีรายจ่ายจริง
จ านวน  1,833.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.99 และรายจ่ายจริงต่ าสุดในปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 1,808.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.54  
 ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง พบว่า รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับ
จริงทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงมากที่สุด จ านวน 329.44 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2562 มีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริง จ านวน 
250.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.02 และปีงบประมาณ 2561 มีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงน้อย
ที่สุด จ านวน 119.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.06 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 18 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

 
 
4. การวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของรายรับจริงและรายจ่ายจริง 
  การวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของรายรับจริงและรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 แสดงการเปรียบเทียบ ผลปรากฏในตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวนรายรับจริง-รายจ่ายจริง และอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปี ส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ รายรับจริง เพิ่ม/ลด อัตรา
เปลี่ยนแปลง

รายรับต่อปี (%) 

รายจ่ายจริง เพิ่ม/ลด อัตรา
เปลี่ยนแปลง

รายจ่ายต่อปี (%) 

2560 1,504.36         -             -    1,833.80         -             -    

2561 1,689.60   185.24       12.31  1,808.81  (24.99)  (1.36) 

2562 1,665.68   (23.92)  (1.42) 1,915.91  107.10        5.92  

รวม 4,859.65      5,558.53      
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เปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

รายรับจริง รายจ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ
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 จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์อัตราเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า มีรายรับ
จริงเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จ านวน 185.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.31 และมีรายจ่าย
จริงลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จ านวน 24.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.36 
 ส่วนผลการวิเคราะห์อัตราเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีรายรับจริงลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 23.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 และมีรายจ่ายจริงเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 107.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.92 
  ทั้งนี้สามารถแสดงเป็นแผนภูมิการเปลี่ยนแปลงต่อปีของรายรับจริงและรายจ่ายจริง 
ส านักงานอธิการบดี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 19 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 19 แสดงจ านวนรายรับจริง-รายจ่ายจริง และอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปี ส านักงาน
อธิการบดี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิเคราะห์ 

 
 การวิเคราะห์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายของ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ซึ่งได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ 
จากระบบ KKUFMIS ระบบรายงานออนไลน์และและเอกสารแผนงบประมาณรายจ่าย น ามาสร้าง
เป็นตารางส ารวจข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของ
การด าเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงินด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel และน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางและกราฟ น าผลมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการบริหารการคลังของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
1. สรุปผลการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1.1 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงาน

อธิการบดีในภาพรวม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
23.09 รองลงมาคือปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.65 และปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อย
ละ 18.42 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายรับจริงย้อนหลัง 3 ปี พบว่า รายรับสูงสุดของทุกปีมาจากเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.07 รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง 
ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.29 และรายรับ
ต่ าสุดของทุกปี คือรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.31 ซึ่งปีงบประมาณ 2560 มี
รายรับจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 51.31 และปีงบประมาณ 2562 
รายรับจากรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 0.62 และเม่ือเปรียบเทียบประมาณ
การรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามประเภทรายรับ ผลปรากฏดังนี้ 

1) การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากเงิน
และทรัพย์สินซึ่งมีผู้ อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า 
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ปีงบประมาณ 2560 มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 22.67 ส่วนปีงบประมาณ 
2561 และปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 73.68 และ
ร้อยละ 117.67 ตามล าดับ 

2) การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จาก
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ 
คิดเป็นร้อยละ 3.97 ส่วนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณ
การรายรับ คิดเป็นร้อยละ 13.36 และร้อยละ 21.31 ตามล าดับ 

3) การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากรายได้
หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 
2562 มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.11 รองลงมาคือ
ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 14.13 และปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.91 ตามล าดับ 

4) การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากรายได้
หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัย
ปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายรับจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายรับทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 2560 มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 10.91 รองลงมาคือปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 8.15 และปีงบประมาณ 2561 
คิดเป็นร้อยละ 7.98 ตามล าดับ 

5) การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 รายรับ
จริงสูงกว่าประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 71.53 ส่วนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 
2562 มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 24.99 และร้อยละ 23.46 ตามล าดับ 

6) การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากเงิน
และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และน าทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า ปีงบประมาณ 2562 รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ 
คิดเป็นร้อยละ 14.50 ส่วนปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณ
การรายรับ คิดเป็นร้อยละ 0.98 และร้อยละ 21.88 ตามล าดับ 

7) การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงานอธิการบดี จากรายได้
หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งไม่รวมการขอใช้เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
พบว่า ปีงบประมาณ 2560 รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 58.95 



44 
 

 
 

ปีงบประมาณ 2561 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 62.34 และปีงบประมาณ 
2562 ไม่มีการประมาณการรายรับจากรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน จึงท าให้รายรับจริงสูงกว่า
ประมาณการรายรับ คิดเป็นร้อยละ 100 

8) การประมาณการรายรับของส านักงานอธิการบดี ได้มีการขอใช้เงินทุนส ารองสะสม 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 มีการขอใช้จากทุนส ารองสะสม
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.06 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.95 และ
ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 19.99 ตามล าดับ 

1.2 เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณรายจ่ายและรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดีใน
ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทุกปี ซึ่ง
ปีงบประมาณ 2562 มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.30 
รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 12.91 และปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 
0.56 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน คือรายจ่ายสูงสุด
ของทุกปี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.15 รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22 ค่าใช้จ่าย
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.67 และค่าใช้จ่ายลงทุน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.17 ตามล าดับ ซึ่ง
ปีงบประมาณ 2562 มีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 62.19 และปีงบประมาณ 2561 มี
ค่าใช้จ่ายลงทุนต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 8.12 และเม่ือเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง 
ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ผลปรากฏดังนี้ 

1) การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายบุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า ปีงบประมาณ 2562 รายจ่ายจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 27.66 ส่วนปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 มี
รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 88.98 และร้อยละ 43.74 ตามล าดับ 

2) การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
ส านักงานอธิการบดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณ
การรายจ่ายทุกปี ซึ่งปีงบประมาณ 2561 มีรายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่ายมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 486.92 รองลงมา คือ ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 284.40 และปีงบประมาณ 2562 
คิดเป็นร้อยละ 135.23 เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าใช้จ่ายด าเนินงานมีรายจ่ายจริงในอัตราที่สูงกว่าประมาณ
การมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย โดยประมาณการเป็นงบรายจ่ายประเภท
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไว้ก่อน เมื่อใช้จ่ายจริงจึงเปลี่ยนแปลงเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
จริง จึงท าให้รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่ายในอัตราที่สูงมาก 
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3) การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายลงทุน ส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทุกปี ซึ่ง
ปีงบประมาณ 2560 มีรายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.03 
รองลงมา คือ ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 48.80 และปีงบประมาณ 2562  คิดเป็นร้อยละ 
47.67 ตามล าดับ 

4) การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายจริงสูงกว่า
ประมาณการรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 0.57 ส่วนปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 มี
รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 31.47 และร้อยละ 29.58 ตามล าดับ 

5) การประมาณการค่าใช้จ่ายอ่ืนของส านักงานอธิการบดี เป็นงบประมาณรายจ่ายที่
จัดสรรเพ่ือเป็นทุนส ารองสะสม และไม่ปรากฏรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายอ่ืน สามารถ
แสดงทุนส ารองสะสม 5% ส านักงานอธิการบดี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า 
ปีงบประมาณ 2562 มีการจัดสรรเงินเพ่ือเป็นทุนส ารองสะสมของส านักงานอธิการบดีมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 55.45 รองลงมา คือปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 23.09 และปีงบประมาณ 2560 
คิดเป็นร้อยละ 21.46 ตามล าดับ 

 
1.3 เปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี ใน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายรับจริง ในปีงบประมาณ 2561 มีรายรับจริงสูงสุด 
จ านวน 1,689.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.77 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับจริง
จ านวน 1,665.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.28 และรายรับจริงต่ าสุดในปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 1,504.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.96 ส่วนรายจ่ายจริง ในปีงบประมาณ 2562 มีรายจ่าย
จริงสูงสุด จ านวน 1,915.91 ล้านบาท คิดเป็น 34.47 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2560 มีรายจ่าย
จริงจ านวน  1,833.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.99 และรายจ่ายจริงต่ าสุดในปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 1,808.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.54  
 ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง พบว่า รายจ่ายจริงสูงกว่า
รายรับจริงทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงมากที่สุด จ านวน 329.44 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ 2562 มีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริง 
จ านวน 250.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.02 และปีงบประมาณ 2561 มีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับ
จริงน้อยที่สุด จ านวน 119.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.06 ตามล าดับ 
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1.4 การวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของรายรับจริงและรายจ่ายจริง 
 ผลการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของรายรับจริงและรายจ่ายจริง ส านักงาน
อธิการบดี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 มีรายรับจริงเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2560 จ านวน 185.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.31 และมีรายจ่ายจริงลดลง
จากปีงบประมาณ 2560 จ านวน 24.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.36 
 ส่วนผลการวิเคราะห์อัตราเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีรายรับจริง
ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 23.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 และมีรายจ่ายจริ ง
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2561 จ านวน 107.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.92 
 
2. ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
 จากสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปสู่การวางแผนในการบริหารการคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

2.1 จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ส านักงาน
อธิการบดีในภาพรวม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับทุกปี ควรน าข้อมูลรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมาและการขอใช้ทุนส ารองสะสมมาประกอบการ
พิจารณาจัดท างบประมาณประจ าปี 

2.2 จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ส านักงาน
อธิการบดีในภาพรวม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่ายทุกปี อาจมองเป็นผลดีในการบริหารจัดการ แต่อีกมุมหนึ่งอาจเป็นปัญหาในการใช้จ่ายเงิน ที่
ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น ควรวางแผนกลยุทธ์ในการของบประมาณให้เพียงพอ และมีการ
ใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้น 

2.3 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริงและรายจ่ายจริง ส านักงานอธิการบดี  ใน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงทุกปี แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน ควรใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายและมองถึงรายรับที่จะเกิดขึ้นจริง 
ควรมีนโยบายในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของรายรับจริง
ที่จะเกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย รวมถึงลดการขอใช้ทุนส ารองสะสม 

2.4 จากผลการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีของรายรับจริงและรายจ่ายจริง 
ส านักงานอธิการบดี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 มีรายรับ
จริงเพ่ิมขึ้นและมีรายจ่ายจริงลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านรับและจ่ายเงิน ถึงแม้รายจ่ายจะยังสูงกว่ารายรับ ส่วนในปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีรายรับจริง
ลดลง แตม่ีรายจ่ายจริงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประเภทรายรับ จะเห็นว่า
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รายรับที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่ไม่สามารถแยกประเภทได้ ดังนั้น 
ควรพิจารณาการรับเงินประเภทนี้ว่าสามารถแยกประเภทที่ชัดเจนได้หรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เพ่ิมรายได้ และส าหรับรายจ่ายจริงที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งยังคงสูงกว่ารายรับ อาจเกิดจากการด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามแผน ดังนั้น ควรมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้เพ่ือให้
เกิดความสมดุลในการใช้จ่ายเงิน 
 
3. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิเคราะห์ในครั้งถัดไป ดังนี้ 

3.1 ควรมีการวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายของส านักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง 
3.2 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งแสดงผลการด าเนินงาน

ระหว่างปี เพ่ือให้สามารถปรับแผนการด าเนินงานระหว่างปี และควบคุมการใช้จ่ายเงินภายใต้วงเงิน
ของรายรับจริงในแต่ละปี 

3.3 ควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับและรายจ่าย เพ่ือแสดงทิศทางของการเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงของการด าเนินงาน น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการของส านักงาน
อธิการบดี 

3.4 ควรมีการวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือ เป็น
ข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการ
บริหารการคลังของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ. กรุงเทพฯ : ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ส านักนโยบาย
และแผนอุดมศึกษา. 
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ประวติัผ ูเ้ขียน 

 

 

 
ชื่อ-สกุล  นางสาววัชรารัตน์ โสจันทร์ 
ต าแหน่ง  นักบัญชี  
สังกัด  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ที่อยู ่ 99/100 หมู่ที่ 26 ต ำบลศิลำ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
อีเมล์ swatchararat@kku.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา  

 ปีกำรศึกษำ 2549 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี) 
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 ปีกำรศึกษำ 2557 จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท บริหำรธุ รกิ จมหำบัณฑิต  
 วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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