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ผู้ วิ เคราะห์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา 
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นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อํานวยการกองคลัง นางสาวชลธิชา บัวชุม หัวหน้างานบัญชี หัวหน้างานทุกท่าน 
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  หน้า 1 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

บทที่ 1  
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล และเป็นมหาวิทยาลัย
เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถาบันศึกษาช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม 
ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และคํานึงถึงความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความโปร่งใส ความถูกต้อง  
การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่
ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี ซึ่งในแต่ละด้านต่างมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันทั้งหมด มีอิทธิพลเป็นพลังผลักดันซึ่งกันและกัน 
และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค การมีข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยสําหรับการวางแผนและตัดสินใจสถานการณ์ในอนาคต จึงเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติงานด้านการบัญชี เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญในการปฏิบัติงาน 
โดยดําเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินได้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากการปฏิบัติงานตามภารกิจการ
บัญชี  ด้านการบันทึกบัญชีด้านรายรับมีบทบาทหน้าที่ บันทึกบัญชีด้านรายรับ  – เ งินรายได้  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรับผิดชอบบันทึกบัญชีการนําส่งรายได้ของมหาวิทยาลัย ในระบบ KKUFMIS 
ประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายได้ค่าธรรมเนียมหอพัก รายได้อ่ืนๆ  
และจัดทํารายงานทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้วิเคราะห์รับผิดชอบบันทึกบัญชีด้านรายรับ 
เล็งเห็นถึงความสําคัญของงานจึงมีความสนใจศึกษาและวิเคราะห์ รายได้จาการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารและผู้ที่สนใจศึกษาใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การวางแผนดําเนินงานและการบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดําเนินงานและ
การบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4. ขอบเขตของการจัดทําคู่มือ 

รายงานการวิเคราะห์ จัดทําขึ้นเพ่ือวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  จากรายงานงบทดลอง 3 มิติ ตามระบบบัญชี จากระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม 
มหาวิ ทยาลั ยขอนแ ก่น  ( KKUFMIS : Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System : KKUFMIS) ประกอบด้วยรายได้หลัก 2 ประเภท คือ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี  และรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรายได้ดังกล่าวไม่
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษารอการจัดสรร  รายได้ค่าสมัครสอบโดยวิธีรับตรงของสํานักงาน
อธิการบดี และไม่รวมรายได้จากการจัดการศึกษาของส่วนงานในกํากับ 

 
5. คําจํากัดความเบื้องต้น 

“KKUFMIS” หมายถึง ระบบงบประมาณพัสดุการเงินกองทุนโดยเกณฑ์ 
พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติและระบบบัญชีต้นทุน
รายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon 
Kaen University Fiscal Management Information 
System) ช่วยสนับสนุนหลักด้านบริหารจัดการ
งบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุในลักษณะ 3 มิติ 

“ปีงบประมาณและปีบัญชี” หมายถึง  ระยะเวลาต้ังแต่  1 ตุลาคมของปีหน่ึง ถึงวันที่            
30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไป
นับเป็นช่ือสําหรับปีงบประมาณและปีบัญชีนั้น 

“เงินรายได้”  หมายถึง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  

“รายได้”   หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือ 
ศักยภาพในการให ้บริการในระหว ่ างงวดการ
รายงานซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ 
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ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ ้นที ่เกี ่ยวข้องกับ 
ส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ 

“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นอัตราเหมา
จ่ายต่อภาคการศึกษา 

“ค่าธรรมเนียมรักษา”   หมายถึง  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเพ่ือรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีที่ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตรและกรณีที่ลาพักการศึกษา 

“ค่าธรรมเนียมอ่ืน”   หมายถึง  ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตาม     
     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เก่ียวข้อง 
“ค่าบํารุงการศึกษา”   หมายถึง  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักเรียนตามประกาศ   
     มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เก่ียวข้อง 
“ค่าธรรมเนียม”    หมายถึง  ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ 
     เรียกเก็บจากนักเรียน เช่น ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน 
     นักเรียนใหม่ ค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าเรียน  

     ค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักเรียน 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฏี การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาหลักการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวคิดที่
เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวข้อง 

2.1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน  

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
2.4 หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2.5 หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3. งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
ความหมายของรายได้ 

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร(2554) ได้ให้ความหมาย รายได้ ดังน้ี 
รายได้เป็นองค์ประกอบหน่ึงของงบการเงินโดยใช้ในการวัดผลการดําเนินงานของกิจการ ซึ่งกําไรหรือ
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดบัญชีนั้น สามารถคํานวณได้จากรายได้ทั้งสิ้นหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งน้ีกิจการ
อาจมีรายได้ในลักษณะต่างกัน เช่น รายได้จากการขายสินค้า การให้บริการและการให้ใช้สินทรัพย์ (ซึ่งทํา
ให้เกิดรายได้ในรูปดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล) รายได้ที่เกิดขึ้นสําหรับธุรกิจเฉพาะ เช่น รายได้จาก
สัญญาก่อสร้าง สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าและการขายอสังหาริมทรัพย์  

Poton และ Littleton ให้คํานิยามของ รายได้ หมายถึง ผลิตผลของกิจการ ซึ่งสามารถ
วัดได้จากรายได้ประจํางวด และจํานวนสินทรัพย์ของกิจการที่เพ่ิมขึ้น และรายได้ประจํางวด หมายถึง 
มูลค่ารวมที่สามารถจัดสรรให้ตามงวดรายได้จะเกิดขึ้นเมื่อจํานวนรายได้สามารถกําหนดมูลค่าได้แน่นอน 
ซึ่งเกิดจากการตกลงของบุคคล  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (2557) รายได้ หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อ
กระแสรับน้ันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 
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การรับรูร้ายได้ 
การรับรู้รายได้ หมายถึง การรวมรายการรายได้เป็นส่วนหนึ่งในงบกําไรขาดทุน ซึ่งการ

บันทึกบัญชีรายได้ในงบกําไรขาดทุน จุดรับรู้รายได้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะการรับรับรู้รายได้ผิดงวดบัญชี 
จะส่งผลให้การแสดงผลการดําเนินงานผิดพลาดด้วย 

การรับรู้รายได้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่ากิจการควรรับรู้รายได้เมื่อใด ในส่วน
ประเด็นของจํานวนรายได้นั้น โดยปกติแล้วเป็นจํานวนที่ตกลงกันระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้องกับรายการ
รายได้นั้น ความไม่แน่นอนดังที่กล่าวจะมีผลต่อการตัดสินใจว่าเมื่อใดกิจการควรรับรู้รายได้ 

การวัดมูลคา่ของรายได้ 
มูลค่าของรายได้ โดยปกติจะเป็นมูลค่าที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการจํานวนที่ 

ตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งอาจวัดได้จากเงินสดที่ได้รับในปัจจุบัน หรือจํานวนเงินที่จะได้รับในอนาคต 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า มูลค่าของรายได้ คือ จํานวนเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการได้รับ 

การรายงานรายได้ 
กิจการจะรายงานรายได้เมื่อรับรู้รายได้นั้น ซึง่รายได้จะแสดงรายการแต่ละบรรทัดพร้อม

จํานวนเงินในงบกําไรขาดทุน รายได้ทุกรายการที่รับรู้ในระหว่างงวดต้องนํามาคํานวณเพ่ือหากําไรหรือ
ขาดทุนสําหรับงวดบัญชีนั้น 

สรุปได้ว่า รายได้ หมายถึง เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับซึ่งส่งผลให้ทรัพย์สินของกิจการ
เพ่ิมขึ้น ซึ่งรายได้เป็นส่วนหน่ึงของงบแสดงผลการดําเนินงาน เพ่ือใช้วัดผลการดําเนินงานของกิจการให้
ทราบถึงกําไรหรือขาดทุน โดยการรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นเมื่อมีความแน่นอนที่เกิดรายได้นั้นและสามารถวัด
มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ซึ่งโดยทั่วไปจะวัดมูลค่ารายได้โดยกําหนดจํานวนรายได้ตามที่ตกลง หรือวัดมูลค่า
รายได้ตามมูลค่ายุติธรรม 
 
2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัเก่ียวข้อง 

2.1 พระราชบญัญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 กําหนดรายได้ของมหาวิทยาลัย ตาม

มาตรา 15 ไว้ดังน้ี 
1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
2. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
3. เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุนดังกล่าว 
4. ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
5. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
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6. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจาการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ใน 
ที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 

7. รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
 

ด้านการบัญชี และการตรวจสอบบัญชี กําหนดให้มหาวิทยาลัยบันทึกรายการในสมุด
บัญชีแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป และมีการตรวจสอบบัญชีเป็นประจํา ให้จัดทํางบการเงิน บัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ให้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐน้ัน ตามข้อบังคับน้ีได้มีการจัดประเภทและที่มาของรายได้มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
2. เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
3. เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุนดังกล่าว 
4. ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
5. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
6. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ใน 

ที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
7. เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
8. เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัยและการนําทรัพย์สิน

ทางปัญญาไปหาประโยชน์ 
9. รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
 

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ มีดังน้ี 
1. หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัย

เป็นผู้กําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
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2. หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตามข้อ 1 ค่าบํารุง ค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ และให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

การจัดเก็บรายได้และการนําส่งเงิน เมื่อมีการรับเงินรายได้ทุกประเภท ต้องมีการออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืนไว้เป็นหลักฐาน โดยมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ชําระเงินทุกคร้ัง 
และให้บันทึกข้อมูลการรับเงินในวันที่ได้รับเงินหรือย่างช้าในวันทําการถัดไป (การรับเงินรายได้ทุกประเภท
จะหักไว้ใช้จ่ายเพ่ือการใดก่อนนําส่งมหาวิทยาลัยมิได้) ให้นําเงินรายได้ประเภทต่างๆ ที่ได้จัดเก็บแล้วฝาก
ธนาคารในวันน้ัน  หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป  หลักเกณฑ์  วิ ธีการรับเ งิน  การนําส่ ง เ งิน  
แบบใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับรายได้อ่ืนๆ และแบบรายงาน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและให้ดําเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยหลักฐานทางการเงินและการบัญชี 
จะต้องเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบในท่ีปลอดภัย อย่าให้สูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานที่ยังไม่ได้รับการ
ตรวจสอบต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี ส่วนหลักฐานที่ได้รับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินแล้วให้เก็บไว้ 5 ปี เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการทางคดีให้เก็บไว้
จนกว่าคดีนั้นจะเสร็จสิ้น 

การจัดทํารายงานทางการเงิน ให้จัดแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน โดย
ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย  
และให้มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินประจําปีส่งผู้สอบบัญชีมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ทั้งน้ี รูปแบบของรายงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้จัดทํารายงานการเงิน ดังน้ี  

1. รายงานการเงิน รายไตรมาส ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนถัดไปนับจากวัน
สิ้นไตรมาส 

2. รายงานการเงินประจําปี ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน  60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 

2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับน้ีกําหนดเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทาง

ในการกําหนดระบบบัญชี และจัดทํารายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่าง
เหมาะสม  สําหรับรายการท่ีเกิดข้ึนทั่วไปตามปกติในหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ีเ พ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 68 บัญญัติให้กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน
ถือปฏิบัติในการทําบัญชีและรายงานทางการเงิน 
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หลักการและนโยบายการบัญชี(Accounting Policies) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผังบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยประยุกต์ให้เป็นไปตามผังบัญชีมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชี
สําหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใช้ในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ส่งให้กรมบัญชีกลางนําไปจัดทํางบการเงินในภาพรวมของประเทศสําหรับการจัดสรร
งบประมาณในปีถัดไป 

หลักการบัญชี หมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผลและ
รายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของหน่วยงาน 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑ์หรือ
วิธีปฏิบัติที่หน่วยงานใช้ในการจัดและนําเสนองบการเงินซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับการนําไปใช้ 
ในการบันทึกรับรู้รายการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินเพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน 
ฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของหน่วยงานโดยถูกต้องตามที่ควรสอดคล้องกับหลักการ
และนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อใช้นโยบายการบัญชีใดแล้วจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการ
บัญชีนั้นอย่างสมํ่าเสมอเว้นแต่มีความจําเ ป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชีใดก็ให้ เ ปิดเผย 
การเปลี่ยนแปลงน้ันในรายงานการเงินปีนั้นๆ ซึ่งนโยบายการบัญชีทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นน้ัน 
มีหลักการปฏิบัติงานดังน้ี 

1. ใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสาหรับรายการ
การเงินที่เกิดขึ้นคร้ังหน่ึงและจะต้องลงบัญชีสองด้านคือเดบิตบัญชีหน่ึงและเครดิตอีกบัญชีหน่ึงด้วยจํานวน
เงินที่เท่ากัน 

2. ใช้หลักการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชี
ที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นมิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 

3. ใช้รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปีงบประมาณคือวันที่ 1 
ตุลาคมปีปัจจุบันถึงวันที่ 30 กันยายนปีถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเท่ากับ 1 
ปีงบประมาณหรือ 12 เดือน 

4. ใช้หลักการบัญชีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ในการบันทึกรับรู้รายการบัญชีระหว่าง
กันในลักษณะของรายได้และค่าใช้จ่าย ทุนสิ้นปีแต่ละหน่วยจะโอนปิดบัญชีดังกล่าวเข้าบัญชีรายได้สูง/(ตํ่า)
กว่าค่าใช้จ่าย 

 

หลักการและนโยบายบัญชีเก่ียวกับการรับรู้รายได้ 
    การรับรู้รายได้ การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นรายได้จะต้องเข้า หลักเกณฑ์ดังน้ี  

1. ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในการเกิดขึ้นของรายได้ และ  
2. สามารถวัดมูลค่าของรายการดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ   
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หน่วยงานจะรับรู้รายได้ในงบแสดงผลการดําเนินงาน เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสิน และเมื่อหน่วยงานสามารถวัดมูลค่า
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างน่าเช่ือถือหรืออีกนัยหนึ่งการรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นพร้อมกับ
การรับรู้ส่วนที่เพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์หรือส่วนที่ลดลงของหน้ีสิน  

การวัดมูลค่ารายได้ 
1. รายได้มีการวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 
2. โดยทั่วไปจะกําหนดจํานวนรายได้ตามที่ตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินทรัพย์ 

ประเภทของรายได้ รายได้อาจจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้  
1. รายได้จากเงินงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณประเภท

ต่าง ๆ เช่น งบบุคลากร  งบดําเนินงาน งบลงทุน ในหลายลักษณะ เช่น ได้รับงบประมาณตามแผนการใช้
จ่ายเงินเพ่ือผลิตตามบทบาทภารกิจที่ตกลงกันไว้หากใช้ไม่หมดต้องนําเงินที่เหลือส่งคืนคลัง ได้รับเงิน
งบประมาณเป็นเงินจ่ายขาดจากรัฐบาลโดยไม่มีเง่ือนไข ได้รับเงินงบประมาณที่เบิกแต่ละรายการเพื่อจ่าย
ชําระหน้ีที่ถึงกําหนดจ่ายแล้วหรือได้รับเงินงบประมาณโดยไม่มีตัวเงินผ่านเม่ือที่หน่วยงานแต่เป็นการเบิก
หักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับเจ้าหน้ีของหน่วยงาน โดยภาพรวมให้หน่วยงานรับรู้รายได้
จากเงินงบประมาณ ดังน้ี         

1. กรณีเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานเพ่ือนําไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มี สิทธิรับ
เงินของหน่วยงานให้รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคําขอเบิกเงินกับคลัง         

2. กรณีเบิกหักผลักส่งหรือเบิกจ่ายตรวจจากรัฐบาลให้แก่เจ้าหน้ีของหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานไม่ได้รับตัวเงิน  

2. รายได้แผ่นดิน หมายถึง รายได้ของรัฐบาลที่หน่วยงานได้รับและจะต้องนําส่ง
คลัง รายได้แผ่นดินประกอบด้วย รายได้แผ่นดินประเภทภาษีและรายได้แผ่นดินที่ไม่ใช้ภาษี ได้แก่ รายได้
จากการขายสินทรัพย์และบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อ่ืนๆ หน่วยงานจะรับรู้เงินรายได้แผ่น
เมื่อได้รับรายได้ และเน่ืองจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนํามาใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานได้ ดังน้ัน ณ วันที่จัดทํารายงาน ให้หน่วยงานปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดิน
นําส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง       

  3. รายได้จากเงินช่วยเหลือ หมายถึง หน่วยงานได้รับเงินตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือหรือร่วมมอจากรัฐบาลต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดนอกจากหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์          

4. รายได้จาการรับบริจาค หมายถึง หน่วยงานได้รับบริจาคเงินเพ่ือไว้ใช้จ่ายใน
การดําเนินงานหน่วยงานจะรับรู้รายได้จากการรับบริจาคเมื่อได้รับเงิน  อย่างไรก็ตามการรับบริจาคอาจมี
ข้อจํากัดในการใช้หรือไม่ก็ได้ หรือได้รับเงินบริจาคเป็นเงินสดที่มีข้อจํากัดให้ใช้จ่ายเพ่ือการใดการหน่ึง 
โดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจได้รับบริจาคทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่าหนึ่งรอบ
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ระยะเวลาบัญชี ในกรณีดังกล่าวให้หน่วยงานรับรู้รายได้จากการรับบริจาคตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเป็นต่อการจับคู่รายได้จากการรับบริจาคกับค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง         

5. กําไร/ขาดทุนจาการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ หมายถึง รายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานจะ
บันทึกรับรู้กําไร/ขาดทุนจาการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการชําระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน
หรือเมื่อมีการจัดทํารายงานการเงิน และให้แสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ของหน่วยงาน        

6. รายได้อ่ืน หมายถึง รายได้ประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นและ
หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันต้องนําส่งคลัง หน่วยงานจะบันทีกรับรู้รายได้อ่ืนเมื่อเกิดรายได้และเข้าเกณฑ์
การรับรู้รายได้ 

 
2.4 หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 กําหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
สถานศึกษาช้ันสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย รวมถึงการกําหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย 
รวมท้ังอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งสําหรับส่วนงานน้ันเป็นเร่ืองๆ ไป ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีประกาศใน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  
โรงเรียนสาธิตหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน 

เพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ได้มีการปรับกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ให้เกิดทักษะที่จําเป็น จึงมีการออกประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 701/2561 เร่ือง ค่าบํารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียม ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
ปกติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 702/2561 เร่ือง ค่าบํารุงการศึกษา
และ ค่าธรรม เนี ยม  ระ ดับอ นุบาล  หลั กสู ต ร เสริ มศั กยภาพภาษาอั งกฤษ  โ ร ง เ รี ยนสา ธิต
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 เพ่ือเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล ด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยให้ผู้เรียนระดับอนุบาลได้เลือกศึกษา 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 703/2561 เร่ือง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าอาหาร 
ของนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 704/2561 เร่ือง ค่าบํารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
(หลักสูตรคู่ขนาน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ . 2561 เพ่ือเสริมศักยภาพผู้ เรียน  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนที่ใช้เป็นภาษาของประเทศคู่สัญญา
ในกลุ่มอาเซียน คือ ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น ให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้เลือกศึกษา 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 705/2561 เร่ือง ค่าบํารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรเสริมศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรคู่ขนานและEMSP) และโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 เพ่ือเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนที่ใช้เป็นภาษาของประเทศคู่สัญญาในกลุ่มอาเซียน คือ ภาษาจีน 
หรือญี่ปุ่น  
 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน สําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 

ภาคปกติและหลักสูตรโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 963/2555 เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 โดยใช้กับนักศึกษาช้ัน
ปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีสภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าศึกษาในปี 2556 เป็นต้นไป 
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กําหนดในประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศที่เก่ียวข้อง นักศึกษาที่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราเหมาจ่ายมีสิทธ์ิได้รับบริการ
ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะกําหนด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมอ่ืน 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ให้สร้าง

องค์ความรู้นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จึงได้มี
การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2669/2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 โดยใช้สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระบบปกติ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ในระบบปกติ ให้เป็นไปตามประกาศ 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรโครงการ
พิเศษ 

การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เอ้ือต่อการจัดการหลักสูตรและเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย จึงได้มีการ
ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2873/2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ โดยใช้สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษแต่ละหลักสูตรให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของคณบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจํา และคณะกรรมการอํานวยการ ทั้งน้ีต้องไม่เกินอัตราหรือวงเงินที่
กําหนดไว้ในประกาศ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
2.5 หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

การกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการศึกษา ให้การควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 478/2545 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่หน่วยงานสนับสนุน 
ส่วนที่ 2 ให้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหลือจากส่วนที่ 1 ในข้อ 1 ให้แก่

คณะที่หลักสูตรสังกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสัดส่วน 9:1 ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาร่วมให้บัณฑิต
วิทยาลัยเป็นคณะที่หลักสูตรสังกัด 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 403/2550 เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ  

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 จัดสรรเป็นเงินรายได้ส่วนกลาง จํานวน 2,500 บาทต่อนักศึกษาหน่ึงคน
เพ่ือเป็นค่าบํารุงการให้บริการ และหรือการจัดกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 2 จัดสรรเงินที่เหลือจากส่วนที่ 1 ให้แก่คณะที่รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ
จัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบรายวิชา โดยรายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ 60 บาท ต่อจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน และวิชาปฏิบัติการหน่วยกิตละ 120 บาทต่อจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาน้ัน ส่วนที่เหลือเป็นค่าพัฒนาศักยภาพของ คณะผู้รับผิดขอบหลักสูตร 

ทั้งน้ี เงินรายได้ในส่วนที่ 2 ของคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะที่รับผิดชอบ
ของรายวิชา ต้องจัดสรรเพ่ือเป็นเงินส่วนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ ตามสัดส่วนดังนี้ด้วย คือ 

1. ร้อยละ 3 จัดสรรเข้ากองทุนรวมเงินรายได้ 3% 
2. ร้อยละ 5 จัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค 
3. ร้อยละ 7 จัดสรรเข้ากองทุนเงินสํารองสะสม 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 770/2548 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรโครงการพิเศษ  

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 จัดสรรเป็นเงินรายได้ส่วนกลาง เพ่ือเป็นค่าบํารุงการให้บริการและหรือ

การจัดกิจกรรมการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่ 2 จัดสรรที่ เหลือจากส่วนที่ 1 ให้แต่คณะที่รับผิดชอบหลักสูตรและ

มหาวิทยาลัยในสัดส่วนร้อยละ 95:5 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในคณะท่ีไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตร  

ให้หักเงินจากส่วนที่จัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบหลักสูตรในส่วนที่ 2 เพ่ือจัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชา โดยคิดตามอัตราค่าหน่วยกิตเทียบเท่า ซึ่งขึ้นกับระดับของหลักสูตร ประเภทและกลุ่มสาขาวิชา
ของรายวิชา และจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาน้ันๆ 

ทั้งน้ี เงินรายได้ในส่วนที่ 2 ของคระท่ีรับผิดชอบหลักสูตร หรือคณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาต้องจัดสรรเพ่ือเป็นเงินในส่วนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ตามสัดส่วนดังน้ีด้วย  

1. ร้อยละ 3 จัดสรรเข้ากองทุนรวมเงินรายได้ 3% 
2. ร้อยละ 5 จัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค 
3. ร้อยละ 7 จัดสรรเข้ากองทุนเงินสํารองสะสม 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 156/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ อาศัยอํานาจความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) 
และ(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 ประกอบกับข้อ 18.1 แห่งระเบียบ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ
กับมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555  

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. จัดสรรเป็นจํานวนเงิน 2,500 บาท ต่อนักศึกษาหน่ึงคน ต่อหนึ่งภาคการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือการให้บริการด้านห้องสมุด เอกสาร ตําราส่ือการเรียน
การสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย ระบบทะเบียนนักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ
กิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ 

2. จัดสรรในอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อ
ภาคหนึ่งการศึกษา  

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินในข้อ 1 และ 2 แสดงรายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ 

 2. ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ ให้จัดสรร ดังนี้ 
1. จัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบรายวิชา โดยรายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ 100 บาท 

ต่อจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน และรายวิชาปฏิบัติหน่วยกิตละ 200 บาท ต่อจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาน้ัน 

2. ค่าธรรมเนียมส่วนที่ เหลือจาการจัดสรรตาม ข้อ 1 ให้จัดสรรให้คณะที่
รับผิดชอบหลักสูตร 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1836/2551 เร่ือง เกณฑ์การจัดสรรรายรับ
เพ่ือเป็นเงินสมทบและสํารองสะสม งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงกําหนดเกณฑ์การ
จัดสรรรายรับเพ่ือเป็นเงินสบทบและเงินสํารองสะสม งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 

เกณฑ์การจัดสรรรายรับจากหมวดเงินผลประโยชน์และหมวดอ่ืนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ให้จัดสรรไว้เป็นหมวดเงินทุน 15% และแบ่งเป็น 3 หมวด ดังน้ี 

1. เงินกองทุนรวม 5% ประกอบด้วย 
1.1 งบกลางอุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3% 
1.2 กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1% 
1.3 กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1% 

2. เงินสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและการพัฒนาระบบกายภาพ 5% 
3. เงินทุนสํารองสะสมของคณะ/หน่วยงาน 5% 

 
3. งานวิเคราะห์/งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

อรุณศรี กางเพ็ง (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2543-2546 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศด้าน
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งบประมาณรายได้ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สําหรับใช้วางแผนการดําเนินงานในอนาคต ทั้งน้ีคณะ
ศึกษาศาสตร์มีนโยบายให้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผนงบประมาณ ซึ่งมีการวิเคราะห์รายได้ 4 ประเภท ได้แก่ เงินผลประโยชน์  
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย เงินบริจาคอ่ืนๆ และเงินรับฝาก จากการศึกษา 
พบว่า เงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์เพ่ิมขึ้น แสดงถึงแนวโน้มรายได้ที่สูงขึ้นของคณะศึกษาศาสตร์ใน
ปีงบประมาณถัดไป เมื่อพิจารณารายได้แต่ละประเภทแล้วพบว่า รายได้ที่ได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
มากที่สุด และมีแนวโน้มสูงขึ้น รองลงมาคือ รายได้จากเงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย เงินบริจาคอ่ืนๆ และ
เงินผลประโยชน์ 

รจเรข แก้วพฤกษ์ และวชิรา พันธ์ุไพโรจน์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณ
ร า ย ไ ด้ คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  มห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร  ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  พ . ศ . 2 5 5 7 - 2 5 6 1 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ดังน้ี 1. เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 เฉพาะงบประมาณรายได้คณะ 2. เพ่ือ
วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายได้ที่คณะได้จัดสรรเพ่ือการดําเนินงานตามพันธกิจ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2561 พบว่า การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ใช้งบประมาณรายได้คณะเป็นหลัก สรุปภาพรวม 5 ปีที่ผ่านมา ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 
คณะมีรายรับลดลง รายรับจากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น และระดับบัณฑิตศึกษา
ลดลง และมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายพบว่า งบบุคลากร มีสัดส่วนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ งบดําเนินงาน และงบเงินอุดหนุน ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
จําแนกตามพันธกิจหลักพบว่า สัดส่วนของงบประมาณด้านการบริหารจัดการมากท่ีสุด รองลงมาคือ  
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามลําดับ สัดส่วนของ
งบประมาณที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
สําหรับที่มีแนวโน้มลดลง คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

นางประวีณา หอมตา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน
และการจัดการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาอัตรา
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม โดยเน้นความเป็นธรรมต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีในสถานการณ์ปัจจุบัน 2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
เรียนในแต่ละสาขาวิชา 3. เพ่ือศึกษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรณี
ตัวอย่าง 4. เพ่ือศึกษาวิธีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยกรณีตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 
1. อัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนที่ เหมาะสม โดยเน้นความเป็นธรรมต่อนักศึกษาและต่อ
มหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบันแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.1 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัวต่อปีกับรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่อหัวต่อปี แยกตามสํานักวิชา เมื่อเทียบข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2556 และ 2559 พบว่า ใน
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ภาพรวมมีส่วนต่างที่เพ่ิมข้ึนในทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีส่วนต่างเพ่ิมมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ส่วนต่างแยกตามสํานักวิชา สาขาวิชาแพทยศาสตร์มีส่วนต่างสูงที่สุด สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม และ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีผลต่างที่มีน้อยที่สุด 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาเฉลี่ยต่อหัวต่อปี เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุดและตํ่าสุด ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่
เป็นกรณีตัวอย่าง พบว่า กรณีการปรับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนใหม่เป็นอัตราละ 800 บาท เมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุดและตํ่าสุดกับหมาวิทยาลัยตัวอย่าง 14 สถาบัน พบว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉล่ียต่อหัวต่อปีตํ่ากว่า 8 สถาบัน และเมื่อ
พิจารณาในกรณีการปรับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนใหม่เป็นอัตราละ 1,000 บาท พบว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉล่ียต่อหัวต่อปีตํ่ากว่า 6 สถาบัน ดังนั้น หากมีการปรับ
อัตราค่าหน่วยกิตใหม่ในระดับปริญญาตรี เป็นหน่วยกิตละ 800 บาท หรือ 1,000 บาท การปรับอัตราค่า
หน่วยกิตในระดับบัณฑิตศึกษาควรเป็น 2,400 บาท หรือ 3,000 บาท 2.ความเหมาะสมในการจัดเก็บ
อัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนในแต่สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย โดยใช้พ้ืนฐานของอัตราเงินกู้ กยศ. 
เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่า การปรับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนใหม่เป็นอัตราละ 800 
บาท หรืออัตราละ 1,000 บาท รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหัวต่อปี แยกตามสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังคงต่ํากว่ากรอบเงินกู้ยืมในทุกสาขาวิชา เมื่อพิจารณาลักษณะการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว พบว่า มีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่เท่ากัน
ในแต่ละสาขาวิชา รวม 13 แห่ง และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากันทุกสาขาเพียงแค่ 2 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบกับผลการศึกษาการจัดกลุ่มหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 6 สถาบันพบว่า ได้มีการจําแนกประเภท
ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างชัดเจน และมีการกําหนดอัตรา
ค่าลงทะเบียนเรียนแยกออกจากกลุ่มอ่ืน โดยมีอัตราที่สูงกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5 – 2 เท่า 
3. ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ และเสนอแนะระบบที่เหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัย พบว่า มีการจัดเก็บแบบระบบเหมาจ่าย รวม 10 แห่ง และจัดเก็บแบบระบบหน่วยกิต รวม 
5 แห่ง ซึ่งการจัดเก็บแต่ละรูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน โดยผลประชาพิจารณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความเห็นว่า ระบบหน่วยกิต เป็นระบบท่ีมีความยุติธรรมต่อตนเองและ
มหาวิทยาลัย 4. วิธีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเสนอแนะรูปแบบที่
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย (ปรับใหญ่นานที/ปรับทุกปี) พบว่า มี 6 มหาวิทยาลัยทยอยขึ้น และ 3 
มหาวิทยาลัยขึ้นในครั้งเดียว 

กล่าวโดยสรุปผลงานวิเคราะห์/งานวิจัย ที่ได้ศึกษาข้างต้นน้ี เป็นการศึกษาถึงสภาพการ
บริหารงบประมาณและทบทวนการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหานําไปสู่
กระบวนการคิด/วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการนําองค์กรสู่การพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของ
หน่วยงานต่อไป 
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บทที่ 3 
 วิธีดําเนินการวิเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษารายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  ผู้วิเคราะห์ได้ดําเนินการวิเคราะห์ ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 
 

1. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
การวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

- 2562  มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 
2. ศึกษาระเบียบ ประกาศ และงานวิเคราะห์ที่เก่ียวข้อง 
3. ออกแบบการวิเคราะห์ 
4. เก็บรวบรวมข้อมูล 
5. วิเคราะห์ข้อมูล 
6. นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บข้อมูลรายได้
จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ถึง 30 กันยายน 2562 จากรายงานงบทดลอง 3 มิติ ตามระบบบัญชี จากระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม 
มหาวิ ทยาลั ยขอนแ ก่น  ( KKUFMIS : Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System : KKUFMIS) 
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3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิเคราะห์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางสํารวจข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์สร้างขึ้น ได้แก่ ตาราง

สํารวจข้อมูลรายได้จาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จําแนกตามประเภทรายได้ จําแนกตาม
รายได้ และจําแนกตามส่วนงาน ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office Excel เป็นเคร่ืองมือ 

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ผู้วิเคราะห์ใช้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ โดยคํานวณหาสัดส่วนของ
ข้อมูลในแต่ละรายการเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย สูตรในการ
คํานวณ เป็นดังน้ี 

สูตรการคํานวณ : ร้อยละ     =   *100  

 

 เมื่อ   n =   จํานวนข้อมูลที่ต้องการนํามาหาค่าร้อยละ หรือ รายได้ 
   N =   จํานวนข้อมูลทั้งหมด หรือ รายได้ ของปีฐาน 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 
ผู้ วิ เคราะห์ข้ อมูล ใ ช้ โปรแกรม  Microsoft Office Excel ในการ วิ เคราะห์คํ านวณ  

เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล คํานวณหาค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และนําเสนอในรูปแบบตารางและแผนภูมิ 
ประกอบคํ าบรรยาย  แสดงราย ไ ด้และการ เปลี่ ยนแปลงของราย ได้ จ าการจั ดการศึ กษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จําแนกตามประเภทรายได้ รายได้ และส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หน้า 19 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

บทที่ 4 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ 

 
รายงานการวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 - 2562 ผู้ วิ เคราะห์ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางบัญชีจากรายงานงบทดลอง 3 มิ ติ  
ตามระบบบัญชี จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 
และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS : Khon Kaen University Fiscal 
Management Information System : KKUFMIS) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562 
นําเสนอในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ มีการจําแนกการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
จําแนกตามประเภทรายได้ 

2. รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
จําแนกตามรายได้ 

3. รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  
จําแนกตามส่วนงาน 

4. การเปล่ียนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  จําแนกตามประเภทรายได้ รายได้ และตามส่วนงาน 

 

ผลการวิเคราะห์ 
1. รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จําแนกตาม
ประเภทรายได้  

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ประกอบด้วยรายได้หลัก 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี และรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

ตารางที่ 1  แสดงรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
- 2562 ตามประเภทรายได้ 

 

หน่วย : บาท

ประเภท ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 130,520,130.00    9.96 150,538,570.00    11.46
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 1,179,842,119.94  90.04 1,163,310,517.50  88.54

รวม 1,310,362,249.94 100.00 1,313,849,087.50 100.00



  หน้า 20 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

 
จากตารางที่ 1  แสดงรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2561 - 2562 ตามประเภทรายได้ พบว่า ทั้ง 2 ปีงบประมาณ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา มากกว่าระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,179,842,119.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.04 และมีรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 130,520,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.96 และ 

พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 1,163,310,517.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.54 และมีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 150,538,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.46 

นําเสนอเป็นแผนภูมิรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2562 ตามประเภทรายได้ ดังแผนภูมิที่ 1  นําเสนอสัดส่วนรายได้จากการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังแผนภูมิที่ 2 และนําเสนอสัดส่วนรายได้จากการจัด
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังแผนภูมิที่ 3 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
- 2562 ตามประเภทรายได้ 
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รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
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รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

แผนภูมิที่ 2  แสดงสัดส่วนรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
 

แผนภูมิที่ 3  แสดงสัดส่วนรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 

2. รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จําแนกตาม
รายได้ 

 

 ร้อยละ 9.96

 ร้อยละ 90.04

รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่า
กว่าปริญญาตรี

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 ร้อยละ 11.46

 ร้อยละ 88.54

รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่า
กว่าปริญญาตรี

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา



  หน้า 22 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

ตารางที่ 2  แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
- 2562 ตามรายได้ 

 
 

จากตารางที่ 2  พบว่ารายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รายได้ค่าธรรมเนียมมากที่สุด จํานวน 130,051,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.64 รองลงมาคือ 
รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จํานวน 295,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 และรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
จํานวนเงิน 173,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 และ 

พบว่ารายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่าว่าปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายได้
ค่าธรรมเนียมมากที่สุด จํานวน 149,565,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 รองลงมาคือรายได้ค่าอาหาร
และเครื่องด่ืม จํานวน 965,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 และรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน จํานวน 8,520 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.01 นําเสนอเป็นแผนภูมิได้ดัง แผนภูมิที่ 4 

 
แผนภูมิที ่4  แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  
ตามรายได้ 

 

หน่วย : บาท
รายการ ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียม 130,051,930.00     99.64      149,565,050.00     99.35      
รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 295,000.00           0.23        965,000.00           0.64        
รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน 173,200.00           0.13        8,520.00               0.01        

รวม 130,520,130.00    100.00    150,538,570.00    100.00    

 -
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รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ตามรายได้

รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน
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รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

ตารางท่ี 3  แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2562 ตามรายได้ 

 
 

จากตารางที่ 3  พบว่ารายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายมากที่สุด จํานวน 1,101,392,652.26 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 93.35 รองลงมาคือ รายได้ค่าธรรมเนียมการวิจัย จํานวน 21,985,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.86 และรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน จํานวน 18,764,738.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 และ 

พบว่ารายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายมากท่ีสุด จํานวน 1,100,470,899.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 
94.60 รองลงมาคือรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน จํานวน 18,222,576.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.57 และรายได้
ค่าธรรมเนียมการวิจัย จํานวน 14,496,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 นําเสนอเป็นแผนภูมิได้ดัง แผนภูมิที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท
รายการ ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน 18,764,738.40       1.59        18,222,576.32       1.57        
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1,101,392,652.26  93.35      1,100,470,899.50  94.60      
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ 501,500.00           0.04        0.00 0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ 7,260,000.00        0.62        5,785,000.00        0.50        
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 2,966,600.00        0.25        2,984,700.00        0.26        
รายได้ค่าธรรมเนียมการวิจัย 21,985,500.00       1.86        14,496,500.00       1.25        
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา
ชาวต่างชาติ สูงกว่า ป.ตรี 345,000.00           0.03        15,000.00             0.00        
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืนท่ี
เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก 1,611,950.00        0.14        1,590,000.00        0.14        
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโดย 14,800,030.00       1.25        10,183,365.30       0.88        
รายได้อ่ืนๆ 10,214,149.28       0.87        9,562,476.38        0.82        

รวม 1,179,842,119.94  100.00    1,163,310,517.50  100.00    
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รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

แผนภูมิที่ 5  แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2562 ตามรายได้ 

 

 

 
3. รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  จําแนกตามส่วน
งาน 
 

ตารางที่ 4  แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
ตามส่วนงาน 

 
 

จากตารางที่ 4 พบว่ารายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มีรายได้มากที่สุด จํานวน 80,846,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.67 

หน่วย : บาท
ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ

โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 80,486,645.00       61.67      88,309,120.00       58.66      
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 47,581,485.00       36.46      54,709,450.00       36.34      
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย 2,452,000.00        1.88        7,520,000.00        5.00        

รวม 130,520,130.00    100.00    150,538,570.00    100.00    
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รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

รองลงมาคือ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง จํานวน 47,581,485 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.46 และ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 2,452,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 และ 

พบว่ารายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มีรายได้มากที่สุด จํานวน 88,309,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.66 รองลงมา
คือ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง จํานวน 54,709,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.34 และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 7,520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5  นําเสนอเป็น
แผนภูมิได้ดัง แผนภูมิที่ 6 

 
แผนภูมิที่ 6  แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
ตามส่วนงาน 
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รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ตามส่วนงาน

โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมอดินแดง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย



  หน้า 26 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

 

 

ตารางที่ 5  แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
– 2562 ตามส่วนงาน 

 
 

หน่วย : บาท
ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ

สํานักงานอธิการบดี 277,663,389.04     23.53      270,580,730.38     23.26      
คณะวิทยาศาสตร์ 139,060,855.00     11.79      126,958,360.00     10.91      
คณะเกษตรศาสตร์ 43,358,030.00       3.67        41,229,695.00       3.54        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 103,746,190.00     8.79        98,933,515.00       8.50        
คณะศึกษาศาสตร์ 65,426,614.25       5.55        66,908,654.43       5.75        
คณะพยาบาลศาสตร์ 30,285,310.00       2.57        30,448,625.00       2.62        
คณะแพทยศาสตร์ 55,619,108.55       4.71        59,982,419.00       5.16        
คณะมนุษยศาสตร์ 67,395,388.50       5.71        61,195,964.50       5.26        
คณะเทคนิคการแพทย์ 23,742,524.50       2.01        24,842,370.00       2.14        
บัณฑิตวิทยาลัย 5,220,874.85        0.44        3,782,987.39        0.33        
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 34,534,618.25       2.93        34,128,114.50       2.93        
สํานักหอสมุด 137,406.00           0.01        150,052.00           0.01        
คณะทันตแพทยศาสตร์ 31,323,218.00       2.65        32,670,049.00       2.81        
คณะเภสัชศาสตร์ 56,814,925.00       4.82        57,535,417.00       4.95        
คณะเทคโนโลยี 16,318,710.00       1.38        16,228,950.00       1.40        
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27,610,159.00       2.34        27,606,340.00       2.37        
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23,804,894.00       2.02        25,613,017.00       2.20        
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 63,094,715.00       5.35        66,184,930.00       5.69        
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 20,066,125.00       1.70        16,230,595.30       1.40        
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24,107,882.00       2.04        26,001,550.00       2.24        
วิทยาเขตหนองคาย 51,023,275.00       4.32        52,264,684.00       4.49        
คณะเศรษฐศาสตร์ 19,487,908.00       1.65        23,833,498.00       2.05        

รวม 1,179,842,119.94  100.00    1,163,310,517.50  100.00    



  หน้า 27 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

จากตารางที่ 5 พบว่ารายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานอธิการบดีมีรายได้มากที่สุด จํานวน 277,663,389.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.53 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 139,060,855 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.79 และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 130,746,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.79 

พบว่ารายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 สํานักงานอธิการบดีมีรายได้มากที่สุด จํานวน 270,580,730.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.26 
รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 126,958,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 98,933,515 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.50 นําเสนอเป็นแผนภูมิได้ดัง แผนภูมิที่ 7 

 
แผนภูมิที่ 7  แสดงรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
– 2562 ตามส่วนงาน 

 

 
 
 

หมายเหตุ แสดงเฉพาะส่วนงานที่มีรายได้ลําดับต้น ลําดับที่ 1 - 8 

 
4. การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2562  จําแนกตามประเภทรายได้ รายได้ และตามส่วนงาน 

4.1 การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จําแนกตามประเภทรายได้ 

 
 
 



  หน้า 28 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

 

ตารางที่ 6  แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2562 ตามประเภทรายได้ 

 
 

จากตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นตาม
ประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จํานวน 20,018,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.34 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาลดลง  16,531,602.44 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 1.40 

 
4.2 การเปลีย่นแปลงของรายได้จากการจดัการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2562  จําแนกตามรายได้  
 

ตารางที่ 7  แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2562 ตามรายได้ 

 
 

จากตารางที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ตามรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า รายได้ค่าธรรมเนียมมาก
ที่สุด โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จํานวน 19,513,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือ รายได้
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ิมขึ้น จํานวน 670,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 227.12 และรายได้ค่าธรรมเนียม
อ่ืนลดลง จํานวน 164,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.08  

 
 

หน่วย : บาท
ประเภท ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ การเปล่ียนแปลง ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 130,520,130.00    9.96 150,538,570.00    11.46 20,018,440.00      15.34      
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 1,179,842,119.94  90.04 1,163,310,517.50  88.54 (16,531,602.44)     (1.40)       

รวม 1,310,362,249.94 100.00    1,313,849,087.50 100.00    3,486,837.56        

หน่วย : บาท
รายการ ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ การเปล่ียนแปลง ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียม 130,051,930.00     99.64      149,565,050.00     99.35      19,513,120.00      15.00      
รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 295,000.00           0.23        965,000.00           0.64        670,000.00           227.12    
รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน 173,200.00           0.13        8,520.00               0.01        (164,680.00)          (95.08)     

รวม 130,520,130.00    100.00    150,538,570.00    100.00    20,018,440.00      



  หน้า 29 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

ตารางที่ 8  แสดงการเปล่ียนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ตามรายได้ 

 
 

จากตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ตามรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ส่วนใหญ่รายได้
ลดลงจากปีที่แล้ว รายได้ค่าธรรมเนียมการวิจัยลดลงมากที่สุด จํานวน 7,489,000 บาท คิดเป็นร้อย 34.06 
รองลงมาคือ รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโดยวิธีรับตรงลดลง จํานวน 4,616,664.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 
31.19 และรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษลดลง จํานวน 1,475,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.32 และมี
เพียงรายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จํานวน 18,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 

 

4.3 การเปลีย่นแปลงของรายได้จากการจดัการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2562  จําแนกตามส่วนงาน 

 

ตารางที่ 9  แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ตามส่วนงาน 

 
จากตารางที่ 9 การเปล่ียนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 

ตามส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 

หน่วย : บาท
รายการ ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ การเปล่ียนแปลง ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน 18,764,738.40       1.59        18,222,576.32       1.57        (542,162.08)          (2.89)       
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1,101,392,652.26  93.35      1,100,470,899.50  94.60      (921,752.76)          (0.08)       
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ 501,500.00           0.04        0.00 -          (501,500.00)          (100.00)   
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ 7,260,000.00        0.62        5,785,000.00        0.50        (1,475,000.00)       (20.32)     
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 2,966,600.00        0.25        2,984,700.00        0.26        18,100.00             0.61        
รายได้ค่าธรรมเนียมการวิจัย 21,985,500.00       1.86        14,496,500.00       1.25        (7,489,000.00)       (34.06)     
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา
ชาวต่างชาติ สูงกว่า ป.ตรี 345,000.00           0.03        15,000.00             0.00        (330,000.00)          (95.65)     
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืนท่ี
เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก 1,611,950.00        0.14        1,590,000.00        0.14        (21,950.00)            (1.36)       
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโดย 14,800,030.00       1.25        10,183,365.30       0.88        (4,616,664.70)       (31.19)     
รายได้อ่ืนๆ 10,214,149.28       0.87        9,562,476.38        0.82        (651,672.90)          (6.38)       

รวม 1,179,842,119.94  100.00    1,163,310,517.50  100.00    (16,531,602.44)     

หน่วย : บาท
ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ การเปล่ียนแปลง ร้อยละ

โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 80,486,645.00       61.67      88,309,120.00       58.66      7,822,475.00        9.72        
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 47,581,485.00       36.46      54,709,450.00       36.34      7,127,965.00        14.98      
โรงเรียนสาธิต วิทยาเขตหนองคาย 2,452,000.00        1.88        7,520,000.00        5.00        5,068,000.00        206.69    

รวม 130,520,130.00    100.00    150,538,570.00    100.00    20,018,440.00      



  หน้า 30 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จํานวน 7,822,475 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.72 
รองลงมาคือ โรงเรียนสาธิตมอดินแดงเพ่ิมขึ้น จํานวน 7,127,965 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.98 และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายเพ่ิมขึ้น จํานวน 5,068,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 206.69  

 

ตารางท่ี 10  แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ตามส่วนงาน 

 
 

จากตารางที่ 10 การเปล่ียนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ตามส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า คณะ
แพทยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว จํานวน 4,363,310.45 บาท คิด
เป็นร้อยละ 7.84 รองลงมาคือ คณะเศรษฐศาสตร์เพ่ิมขึ้น จํานวน 4,345,590 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.30 
และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเพ่ิมข้ึน จํานวน 3,090215 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 

 

หน่วย : บาท
ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ การเปล่ียนแปลง ร้อยละ

สํานักงานอธิการบดี 277,663,389.04     23.53      270,580,730.38     23.26      (7,082,658.66)       (2.55)       
คณะวิทยาศาสตร์ 139,060,855.00     11.79      126,958,360.00     10.91      (12,102,495.00)     (8.70)       
คณะเกษตรศาสตร์ 43,358,030.00       3.67        41,229,695.00       3.54        (2,128,335.00)       (4.91)       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 103,746,190.00     8.79        98,933,515.00       8.50        (4,812,675.00)       (4.64)       
คณะศึกษาศาสตร์ 65,426,614.25       5.55        66,908,654.43       5.75        1,482,040.18        2.27        
คณะพยาบาลศาสตร์ 30,285,310.00       2.57        30,448,625.00       2.62        163,315.00           0.54        
คณะแพทยศาสตร์ 55,619,108.55       4.71        59,982,419.00       5.16        4,363,310.45        7.84        
คณะมนุษยศาสตร์ 67,395,388.50       5.71        61,195,964.50       5.26        (6,199,424.00)       (9.20)       
คณะเทคนิคการแพทย์ 23,742,524.50       2.01        24,842,370.00       2.14        1,099,845.50        4.63        
บัณฑิตวิทยาลัย 5,220,874.85        0.44        3,782,987.39        0.33        (1,437,887.46)       (27.54)     
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 34,534,618.25       2.93        34,128,114.50       2.93        (406,503.75)          (1.18)       
สํานักหอสมุด 137,406.00           0.01        150,052.00           0.01        12,646.00             9.20        
คณะทันตแพทยศาสตร์ 31,323,218.00       2.65        32,670,049.00       2.81        1,346,831.00        4.30        
คณะเภสัชศาสตร์ 56,814,925.00       4.82        57,535,417.00       4.95        720,492.00           1.27        
คณะเทคโนโลยี 16,318,710.00       1.38        16,228,950.00       1.40        (89,760.00)            (0.55)       
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27,610,159.00       2.34        27,606,340.00       2.37        (3,819.00)             (0.01)       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23,804,894.00       2.02        25,613,017.00       2.20        1,808,123.00        7.60        
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 63,094,715.00       5.35        66,184,930.00       5.69        3,090,215.00        4.90        
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 20,066,125.00       1.70        16,230,595.30       1.40        (3,835,529.70)       (19.11)     
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24,107,882.00       2.04        26,001,550.00       2.24        1,893,668.00        7.85        
วิทยาเขตหนองคาย 51,023,275.00       4.32        52,264,684.00       4.49        1,241,409.00        2.43        
คณะเศรษฐศาสตร์ 19,487,908.00       1.65        23,833,498.00       2.05        4,345,590.00        22.30      

รวม 1,179,842,119.94  100.00    1,163,310,517.50  100.00    (16,531,602.44)     
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บทที่ 5 
 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์คร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชีจากรายงานงบทดลอง 3 มิติ ตามระบบ
บัญชี จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบ
บัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Khon Kaen University Fiscal Management 
Information System : KKUFMIS) ประกอบด้วยรายได้หลัก 2 ประเภท คือ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  และรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
รายได้ดังกล่าวไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษารอการจัดสรร  รายได้ค่าสมัครสอบโดยวิธีรับตรงของ
สํานักงานอธิการบดี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงาน นํามาสร้างเป็นตารางวิเคราะห์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือคํานวณหาค่าร้อยละ นําเสนอในรูปตารางและ
แผนภูมิประกอบคําบรรยาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
ดําเนินงานและการบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผู้วิเคราะห์จะนําเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ ตามลําดับต่อไปน้ี 

 

1.สรุปผลการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์รายได้การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  

สรุปผลได้ดังนี้ 
1. รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

จําแนกตามประเภทรายได้ 
ผลการวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยรายได้

หลัก 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี และรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พบว่า ทั้ง 2 ปีงบประมาณ มีรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มากกว่าระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
รายได้รวมมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 1,313,849,087.50 บาท มีรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,163,310,517.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.54 รองลงมา
คือ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 150,538,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.46  

 
 



  หน้า 32 

    
รายงานการวิเคราะห์ รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

2. รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
จําแนกตามรายได้ 

1. ผลการวิเคราะห์รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได้มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 150,5.8,570 บาท 
โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมมากที่สุด จํานวน 149,565,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 รองลงมาคือ รายได้
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม จํานวน 965,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 และรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน จํานวน 
8,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 

2. ผลการวิเคราะห์รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พบว่า 
ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2561 มีรายไ ด้มากกว่าปีงบประมาณ  พ .ศ .  2562 มีรายไ ด้รวม ท้ังสิ้น 
1 ,179,842,119.94 บาท  โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายมากที่สุด  จํานวน 
1,101,392,652.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.35 รองลงมาคือ รายได้ค่าธรรมเนียมการวิจัย จํานวน 
21,985,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.86 และรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน จํานวน 18,764,738.40 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.59 

 

3. รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  
จําแนกตามส่วนงาน 

1. ผลการวิเคราะห์รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได้มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 150,538,570 บาท  
ซึ่งโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มีรายได้มากที่สุด จํานวน 88,309,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.66 
รองลงมาคือ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง จํานวน 54,709,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.34 และโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 7,520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 

2. ผลการวิเคราะห์รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พบว่า
ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2561 มีรายไ ด้มากกว่าปีงบประมาณ  พ .ศ .  2562 มีรายไ ด้รวมทั้ งสิ้ น 
1,179,842,119.94 บาท ซึ่งสํานักงานอธิการบดีมีรายได้มากที่สุด จํานวน 277,663,389.04 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.53 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 139,060,855 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.79 และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 130,746,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.79 

 

4. การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  จําแนกตามประเภทรายได้ รายได้ และตามส่วนงาน 

4.1 การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  จําแนกตามประเภทรายได้ 

ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า รายได้
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จํานวน 20,018,440 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 15.34 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาลดลง 16,531,602.44 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 1.40  

4.2 การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  จําแนกตามรายได้ 

1. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ตามรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า รายได้
ค่าธรรมเนียมมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จํานวน 19,513,120 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือ รายได้ค่าอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ิมขึ้น จํานวน 670,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 227.12 และรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนลดลง จํานวน 164,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.08 

2. ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ตามรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ส่วน
ใหญ่รายได้ลดลงจากปีที่แล้ว รายได้ค่าธรรมเนียมการวิจัยลดลงมากที่สุด จํานวน 7,489,000 บาท คิดเป็น
ร้อย 34.06 รองลงมาคือ รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโดยวิธีรับตรงลดลง จํานวน 4,616,664.70 
บาท คิดเป็นร้อยละ 31.19 และรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษลดลง จํานวน 1,475,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 20.32 และมีเพียงรายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จํานวน 18,100 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 

4.2 การเปล่ียนแปลงของรายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  จําแนกตามส่วนงาน 

1. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ตามส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า โรงเรียน
สาธิตศึกษาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จํานวน 7,822,475 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.72 รองลงมาคือ โรงเรียนสาธิตมอดินแดงเพิ่มขึ้น จํานวน 7,127,965 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 14.98 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายเพ่ิมขึ้น จํานวน 5,068,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 206.69 

2. ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ตามส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า คณะ
แพทยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จํานวน 4,363,310.45 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 7.84 รองลงมาคือ คณะเศรษฐศาสตร์เพ่ิมขึ้น จํานวน 4,345,590 บาท คิดเป็นร้อยละ 
22.30 และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเพ่ิมข้ึน จํานวน 3,090215 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
จากสรุปผลการวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 – 2562 ดังกล่าวข้างต้น มีข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปสู่การวางแผนดําเนินงานและการบริหาร
จัดการรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ควรมีการปรับแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาในการจัดหารายได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่น อาจมีปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ และเปิด
หลักสูตรโครงการพิเศษ เพ่ือจัดหารายได้มาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการพัฒนาความเช่ือมโยงของระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบ KKUFMIS ให้
สามารถรายงานรายได้จาการจัดการศึกษาโดยแยกระดับการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาให้ครอบคลุม
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้สามารถรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรมีการพิจารณาให้ส่วนงานจัดหารายได้จากการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติม เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได้ลดลง และเมื่อมีรายได้ลดลงส่วนงาน
ควรต้องคํานึงถึงการบริหารงบประมาณรายรับให้สอบคล้องกับรายจ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ 

จากการวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2562  มีข้อเสนอแนะสําหรับการวิเคราะห์ครั้งถัดไป ดังนี้ 

 

1. ควรมีการวิเคราะห์รายได้จาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเน่ือง โดยใช้
ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3-5 ปี เพ่ือแสดงให้เห็นแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเพ่ิมขึ้นลดลง 

2. ควรมีการวิเคราะห์รายได้จาการจัดการศึกษา โดยแยกประเภทของรายได้เป็น ระดับตํ่า
กว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งควรแยกประเภทหลักสูตร เป็นหลักสูตร
ปกติและหลักสูตรโครงการพิเศษ เพ่ือหาสัดส่วนรายได้จาการจัดการศึกษาที่รับจริงในแต่ละระดับ 

3. ควรมีการวิเคราะห์รายได้จากการจัดการศึกษาเปรียบเทียบกับรายจ่าย เพ่ือสะท้อนผล
การดําเนินงาน และควบคุมการใช้จ่ายตามรายรับจริง 
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