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บทท่ี 1  

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัย ช้ันนําระดับโลก  ได รับการยอมรับจาก

สถาบันอุดมศึกษา และองคกรระหวางประเทศ ตลอดจนมีผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยอยูใน

ลําดับที่สูง คือ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก เปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยของชุมชน มหาวิทยาลัยที่มีการ

บริหารจัดการทีดี่ เปนมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ การจัดการองคกรที่ดี และพึ่งตนเองดานงบประมาณ 

มี วิ สั ยทั ศน เ ป น  “มห า วิทย าลั ย วิ จั ย ช้ั นน า ร ะ ดับ โ ล ก  (A World-Leading Research and 

Development University)” ภายใตเปาหมาย 3 ดาน คือ (1) People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมี

ความรูความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเช่ียวชาญศาสตรวิชาการ การวิจัย พัฒนาและการ

นําไปใชประโยชน การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ มีความพรอมในการเรียนรู การเช่ือมโยง

กับนานาสากลและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง (2) Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย

เกื้อหนุนการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทํางาน และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของ ชุมชน

มหาวิทยาลัยและผูมาเยือน (3) Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและ

สมานฉันทของชุมชนทั้งภายในและภายนอก และไดกําหนดทิศทางการวิจัย ประเด็นการวิจัยที่ชัดเจน

ทั้งประเด็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาองคความรูใหม และการวิจัยประยุกตที่เปนความสําคัญของ

พื้นที่และความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักวิจัยอยางเปนระบบต้ังแตนักวิจัยใหม นักวิจัย

รุนกลาง นักวิจัยอาวุโส การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน เครื่องมือวิจัยราคาแพง ศูนยสัตวทดลองภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา การสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยนอกจากน้ี ไดจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนดานการ

ถายทอดเทคโนโลยี เชน สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ 

ศูนยบริการวิชาการ สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร  

กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทและหนาที่ในการสนับสนุนงานดานงบประมาณ 

การเงิน การบัญชี และการพัสดุ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

บรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมหาวิทยาลัยไดกําหนดวิสัยทัศนและทิศ

ทางการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เปนมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนาระดับโลก จําเปนอยางย่ิงที่กองคลงั

จักตองมีระบบ เพื่อการสนับสนุนใหการดําเนินงานดานการวิจัยบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว  
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เงินสนับสนุนการวิจัย และบริการวิชาการถือเปนอีกเครื่องมือหน่ึงที่จะชวยขับเคลื่อนพันธกิจ 

ดานการวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหบรรลุตามที่กําหนดไว  ซึ่งเงิน

สนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการแบงออกเปนทุนวิจัย และการบริการวิชาการภายใน

มหาวิทยาลัย และทุนวิจัย และการบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งในการดําเนินการดาน

งบประมาณ การเงินและการบัญชีจะมีวิธีการ และข้ันตอนการดําเนินงานที่แตกตางกันออกไปแลวแต

ประเภทของทุนวิจัย  

จากที่ผานมา การปฏิบัติงานดานการบัญชีการรับเงินและจายเงิน ของงานบัญชี กองคลัง 

สํานักงานอธิการบดีประกอบดวยการบนัทึกบัญชีโดยการโอนขอมูลจากระบบอื่นมาเขาระบบบญัชี

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในใบสําคัญ การบันทึกรายการฝาก-ถอนระหวางบัญชีการบันทึกบัญชี

ดานการรับและนําสงเงินกระทรวงการคลังและการบันทึกปรับปรุงบัญชีอื่น ๆ ที่ตองวิเคราะหรายการ

รายการบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีตามแตละกรณี ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได จึง

จําเปนตองมีข้ันตอนของกระบวนงานพิมพใบสําคัญออกมาจากระบบเพื่อประกอบรายการบัญชีที่

เกิดข้ึน และนําเสนอหัวหนางานเพื่อตรวจสอบ และเสนอผูอํานวยการกองคลังเพื่ออนุมัติการบันทึก

บัญชี ในแตละใบสําคัญ ซึ่งมีผลใหปริมาณใบสําคัญในแตละวันเปนจํานวนมากงานบัญชี ผูวิเคราะห 

เล็งเห็นวา เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบ และผูอนุมัติ  

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิเคราะหจึงมีความสนใจในการวิเคราะหรายได

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 - 2562 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

เปนขอมูลสารสนเทศของผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดําเนินงาน และการ

บริหารจัดการรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิภาพ เป็นขอ้มลูประกอบการวางแผนใน

การบริหารการคลงัของสานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่นใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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4. ขอบเขตของการวิเคราะห 

รายงานการวิเคราะห จัดทําข้ึนเพื่อวิเคราะหรายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  จากรายงานงบทดลอง 3 มิติ ตามระบบบัญชี 

จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี

ต นทุ น ร ายกิ จ ก ร ร ม  มห า วิทย าลั ย ขอนแก น  ( KKUFMIS : Khon Kaen University Fiscal 

Management Information System : KKUFMIS)  รายไดเงินสนับสนุนการวิจัย และบริการวิชาการ 

ดานการวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเงินสนับสนุนการวิจัย และการ

บริการวิชาการแบงออกเปนทุนวิจัย และการบริการวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัย  และการบริการ

วิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย   

5. คําจํากัดความเบ้ืองตน 
  

“มหาวิทยาลัย”    หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

“สวนกลาง”     หมายถึง  สํานักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 

   มีหนาที่ปฏิบัติภารกิจหลัก หรือสนับสนุน 

 ป ร ะ ส า น ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก ล า ง ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

“ปงบประมาณและปบัญชี”หมายถึง  ระยะเวลาต้ังแต 1 ตุลาคมของปหน่ึง ถึงวันที่           

30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่

ถัดไปนับเปนช่ือสําหรับปงบประมาณและปบัญชี

น้ัน 

“งบประมาณ”       หมายถึง  งบประมาณเงินรายได ซึ่งเปนแผนงานประจาปที่ 

     จัดทําเปนตัวเลข และตัวเงิน โดยครอบคลุมถึง 

     การดําเนินงานทุกดานของสานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และแสดงทั้งดาน 

ประมาณการรับและประมาณการจาย 

“เงินรายได”  หมายถึง เงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ.2558  

“รายได”   หมายถึง กระแสไหลเขาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือ 
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ศักยภาพในการใหบริการในระหวางงวดการ

รายงาน ซึ่งสงผลตอการเพิ่มข้ึนในสินทรัพย

สุทธิ/สวนทุน แตไมรวมถึงการเพิ่มข้ึนที่

เกี่ยวของกับสวนสมทบจากผูเปนเจาของ 

“ระบบ KKUFMIS”  หมายถึง  ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดย 

     เกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ และระบบ 

     บัญชี ตนทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal 

Management Information System) 

 “การวิจัยและพัฒนา” หมายถึง  การคนควาโดยการทดลอง สํารวจหรือศึกษาตาม 

      หลักวิชาการเพื่อใหไดขอมูล องคความรู 

ผลิตภัณฑ นวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาและ

ถายทอดผลงานของการคนควาเพื่อนํามาใชใน

การยกระดับความสามารถทางผลิตและการ

บริการหรือทางวิชาการหรือประโยชนอยางอื่น

ในทาง เศรษฐกิจและสั งคม วิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี ความมั่นคง และดานอื่นๆ เพื่อเปน

พื้นฐานการ พัฒนาประเทศ 

 “การใหบริการทางวิชาการ”หมายถึง การใหบริการทางวิชาการขอบเขตสาขาที่จัดใหมี 

การเรียนการสอนที่มีความเช่ียวชาญ หรือการ

ใหบริการทางวิชาการจากผลการวิจัย หรือการ

จัดทําหลักสูตรและการบริการจัดฝกอบรม 

รวมทั้ งการใหบริการทางวิชาการดานอื่น ๆ 

ใหกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อประโยชน

ในการสงเสริมงานดานวิชาการอยางแทจริง 

 “โครงการ”     หมายถึง  โครงการบริการทางวิชาการและโครงการวิจัย  

“โครงการบริการวิชาการ” หมายถึง  โครงการที่ไดรับงบประมาณจากแหลงเงินทุน  

ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ ง ในประ เทศและ 

ตางประเทศ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน 

โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เชน การ 

จัดการอบรม การสํารวจขอมูลการตรวจสอบ 

การทดสอบ การตรวจซอม การสอบเทียบ 
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เครื่องมือ การออกแบบ การใหคําปรึกษา แนะนํา 

และงานอื่นๆ ที่นับวาเปนการบริการ วิชาการ

เปนตน ทั้ง น้ีไมรวมถึงโครงการจัด ประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

“โครงการวิจัย”   หมายถึง  โครงการที่ไดรับงบประมาณจากแหลงทุน  

ภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้ ง ในประเทศและ 

ตางประเทศ เพื่อเปนคาใชจายในการ ดําเนินการ

วิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค ทั้งน้ีไมรวมถึง

โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานใน

มห า วิทย าลั ย เ ป น แห ล ง ทุ น  ผู ส นั บ ส นุน

งบประมาณ  

“คาบารุงมหาวิทยาลัย” หมายถึง  ค า ธ ร ร ม เ นี ย มที่ เ รี ย ก เ ก็ บ จ ากแห ล ง ทุ น 

ผู ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร ส า ห รั บ ใ ช เ ป น  ค า

สาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาของอุปกรณ วิจัย 

คาบําเหน็จการวิจัย คาบําเหน็จ การบริการทาง

วิชาการ และคาธรรมเนียมอื่น  
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บทท่ี 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาเพื่อวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  ผูวิเคราะหไดศึกษาหลักการ ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวคิดที่

เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการวิเคราะห ดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2. กฎ ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวของ 

2.1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 

2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงนิ การพัสดุ ทรัพยสนิ  

 และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1755/2559) เรื่อง หลักเกณฑและ 

วิธีการปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรคาบารงุมหาวิทยาลัยจากการใหบรกิาร    

วิชาการและการวิจัย 

2.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2/2563) วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ 

     การบริหารพัสดุ และเพื่อการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ.2563 

2.6 ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 5/2562) วาดวย ขอกําหนดการวิจัยใน 

     มนุษย พ.ศ.2562 

2.7 ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3/2561) วาดวย กองทุนวิจัยในระดับ 

     คณะ พ.ศ.2561 

2.8 ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 7/2561) วาดวย กองทุนวิจัยในระดับ 

     คณะ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2) 

2.9 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 4/2559) วาดวยขอกําหนดการวิจัยใน 

     มนุษย พ.ศ.2559 

3. งานวิเคราะห/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

ความหมายของรายได 

นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร(2554) ไดใหความหมาย รายได ดังน้ี 

รายไดเปนองคประกอบหน่ึงของงบการเงินโดยใชในการวัดผลการดําเนินงานของกิจการ ซึ่งกําไรหรือ

ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดบัญชีน้ัน สามารถคํานวณไดจากรายไดทั้งสิ้นหักดวยคาใชจายทั้งสิ้น ทั้งน้ี

กิจการอาจมีรายไดในลักษณะตางกัน เชน รายไดจากการขายสินคา การใหบริการและการใหใช

สินทรัพย (ซึ่งทําใหเกิดรายไดในรูปดอกเบีย้ คาสิทธิและเงินปนผล) รายไดที่เกิดข้ึนสาํหรบัธุรกิจเฉพาะ 

เชน รายไดจากสัญญากอสราง สัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาและการขายอสังหาริมทรัพย  

Poton และ Littleton ใหคํานิยามของ รายได หมายถึง ผลิตผลของกิจการ ซึ่ง

สามารถวัดไดจากรายไดประจํางวด และจํานวนสินทรัพยของกิจการที่เพิ่มข้ึน และรายไดประจํางวด 

หมายถึง มูลคารวมที่สามารถจัดสรรใหตามงวดรายไดจะเกิดข้ึนเมื่อจํานวนรายไดสามารถกําหนด

มูลคาไดแนนอน ซึ่งเกิดจากการตกลงของบุคคล  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (2557) รายได หมายถึง กระแสรับของประโยชนเชิง

เศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อ

กระแสรับน้ันสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของ

เจาของ 

การรับรูรายได 

การรับรูรายได หมายถึง การรวมรายการรายไดเปนสวนหน่ึงในงบกําไรขาดทุน ซึ่ง

การบันทึกบัญชีรายไดในงบกําไรขาดทุน จุดรับรูรายไดเปนเรื่องที่สําคัญเพราะการรับรับรูรายไดผิด

งวดบัญชี จะสงผลใหการแสดงผลการดําเนินงานผิดพลาดดวย 

การรับรูรายไดสวนใหญจะเกี่ยวของกับประเด็นที่วากิจการควรรับรูรายไดเมื่อใด ใน

สวนประเด็นของจํานวนรายไดน้ัน โดยปกติแลวเปนจํานวนที่ตกลงกันระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับ

รายการรายไดน้ัน ความไมแนนอนดังที่กลาวจะมีผลตอการตัดสินใจวาเมื่อใดกิจการควรรับรูรายได 

 

การวัดมูลคาของรายได 

มูลคาของรายได โดยปกติจะเปนมูลคาที่มีการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการจํานวนที่ 

ตกลงระหวางผูซื้อและผูขาย ซึ่งอาจวัดไดจากเงินสดที่ไดรับในปจจุบัน หรือจํานวนเงินที่จะไดรับใน

อนาคต ซึ่งอาจกลาวไดวา มูลคาของรายได คือ จํานวนเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการ

ไดรับ 
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การรายงานรายได 

กิจการจะรายงานรายไดเมื่อรับรูรายไดน้ัน ซึ่งรายไดจะแสดงรายการแตละบรรทัด

พรอมจํานวนเงินในงบกําไรขาดทุน รายไดทุกรายการที่รบัรูในระหวางงวดตองนํามาคํานวณเพื่อหา

กําไรหรือขาดทุนสําหรบังวดบญัชีน้ัน 

สรุปไดวา รายได หมายถึง เงินหรือผลประโยชนที่ไดรับซึ่งสงผลใหทรัพยสินของ

กิจการเพิ่มข้ึน ซึ่งรายไดเปนสวนหน่ึงของงบแสดงผลการดําเนินงาน เพื่อใชวัดผลการดําเนินงานของ

กิจการใหทราบถึงกําไรหรือขาดทุน โดยการรับรูรายไดจะเกิดข้ึนเมื่อมีความแนนอนที่เกิดรายไดน้ัน

และสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ ซึ่งโดยทั่วไปจะวัดมูลคารายไดโดยกําหนดจํานวนรายไดตามที่

ตกลง หรือวัดมูลคารายไดตามมูลคายุติธรรม 

 

2. กฎ ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวของ 

2.1 พระราชบญัญัติ มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 กําหนดรายไดของมหาวิทยาลัย ตาม

มาตรา 15 ไวดังน้ี 

1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 

2. เงินและทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

3. เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน และรายไดหรือผลประโยชนจาก

กองทุนดังกลาว 

4. คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

5. รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนจากทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย 

6. รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจาการใชที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชนใน 

ที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 

7. รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 

 

ดานการบัญชี และการตรวจสอบบัญชี กําหนดใหมหาวิทยาลัยบันทึกรายการในสมุด

บัญชีแยกตามประเภทของสินทรัพย หน้ีสิน ทุน รายไดและคาใชจายใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไป และมีการตรวจสอบบัญชีเปนประจํา ใหจัดทํางบการเงิน บัญชีรายรับและรายจายสง

ผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี 
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2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 

ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานดานการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมีความคลองตัว และเกิดประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐน้ัน ตามขอบังคับน้ีไดมีการจัดประเภทและที่มาของรายไดมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอื่นใดที่รัฐบาลจัดสรรให 

2. เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

3. เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึนและรายไดหรือผลประโยชนจาก

กองทุนดังกลาว 

4. คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

5. รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนจากทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย 

6. รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนใน 

ที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 

7. เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอก 

8. เงินและผลประโยชนที่ไดรับจากการบริการวิชาการ การวิจัยและการนํา

ทรัพยสินทางปญญาไปหาประโยชน 

9. รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 

 

หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บเงินรายได มีดังน้ี 

1. หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ให

มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และใหออกเปนประกาศ

มหาวิทยาลยั 

2. หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บเงินรายไดค าธรรมเนียมอื่นนอกจาก

คาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ 1 คาบํารุง คาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยเปนผู

กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ และใหออกเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย 

 

การจัดเก็บรายไดและการนําสงเงิน เมื่อมีการรับเงินรายไดทุกประเภท ตองมีการ

ออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอยางอื่นไวเปนหลักฐาน โดยมอบตนฉบับใหแกผูชําระเงิน

ทุกครั้ง และใหบันทึกขอมูลการรับเงนิในวันที่ไดรับเงินหรือยางชาในวันทําการถัดไป (การรับเงินรายได
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ทุกประเภทจะหักไวใชจายเพื่อการใดกอนนําสงมหาวิทยาลัยมิได) ใหนําเงินรายไดประเภทตางๆ ที่ได

จัดเก็บแลวฝากธนาคารในวันน้ัน หรืออยางชาในวันทําการถัดไป หลักเกณฑ วิธีการรับเงิน การนําสง

เงิน แบบใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับรายไดอื่นๆ และแบบรายงาน ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปและใหดําเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยหลักฐานทางการเงินและการบัญชี 

จะตองเก็บไวเพื่อการตรวจสอบในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานที่ยังไมไดรับการ

ตรวจสอบตองเก็บไวเปนระยะเวลา 10 ป สวนหลักฐานที่ไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินแลวใหเก็บไว 5 ป เวนแตเปนเอกสารหลักฐานที่จําเปนตองใชในการดําเนินการทางคดีใหเก็บ

ไวจนกวาคดีน้ันจะเสร็จสิ้น 

การจัดทํารายงานทางการเงิน ใหจัดแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน โดย

ถูกตองตามความเปนจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย  

และใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินประจําปสงผูสอบบัญชีมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นป

บัญชี ทั้งน้ี รูปแบบของรายงานใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหจัดทํารายงานการเงิน ดังน้ี  

1. รายงานการเงิน รายไตรมาส ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนถัดไปนับ

จากวันสิ้นไตรมาส 

2. รายงานการเงินประจําป ใหเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน  60 วันนับแตวันสิ้นป

บัญชี 

 

2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับน้ีกําหนดเพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปน

แนวทางในการกําหนดระบบบัญชี และจัดทํารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปตามเกณฑคงคาง

ไดอยางเหมาะสม  สําหรับรายการที่เกิดข้ึนทั่วไปตามปกติในหนวยงานของรัฐ ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 68 บัญญัติใหกระทรวงการคลัง

กําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐใหหนวยงานของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจและ

ทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการทําบัญชีและรายงานทางการเงิน 

หลักการและนโยบายการบัญชี(Accounting Policies) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ผังบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยประยุกตใหเปนไปตามผังบัญชีมาตรฐานและแนวปฏิบัติทาง

บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อใชในการจัดทํางบการเงินใน
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ภาพรวมของมหาวิทยาลัย สงใหกรมบัญชีกลางนําไปจัดทํางบการเงินในภาพรวมของประเทศสําหรับ

การจัดสรรงบประมาณในปถัดไป 

หลักการบัญชี หมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผลและ

รายงานเหตุการณที่เกี่ยวของกับการเงินของหนวยงาน 

นโยบายการบัญช ีหมายถึง หลักการโดยเฉพาะหลักเกณฑประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑ

หรือวิธีปฏิบัติที่หนวยงานใชในการจัดและนําเสนองบการเงินซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับการ

นําไปใชในการบันทึกรับรูรายการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลในรายงานการเงินเพื่อแสดงผลการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของหนวยงานโดยถูกตองตามที่ควร

สอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ เมื่อใชนโยบายการบัญชีใดแลว

จะตองถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีน้ันอยางสม่ําเสมอเวนแตมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงในรอบป

บัญชีใดก็ใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงน้ันในรายงานการเงินปน้ันๆ ซึ่งนโยบายการบัญชีทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนน้ันมีหลักการปฏิบัติงานดังน้ี 

1. ใชหลักบัญชีคู (Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสาหรับรายการ

การเงินที่เกิดข้ึนครั้งหน่ึงและจะตองลงบัญชีสองดานคือเดบิตบัญชีหน่ึงและเครดิตอีกบัญชีหน่ึงดวย

จํานวนเงินที่เทากัน 

2. ใชหลักการบัญชีแบบเกณฑคงคาง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑทาง

บัญชีที่ใชรับรูรายการและเหตุการณเมื่อเกิดข้ึนมิใชรับรูเมื่อมีการรับหรือจายเงินสดหรือรายการ

เทียบเทาเงินสด 

3. ใชรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปงบประมาณคือวันที่ 1 

ตุลาคมปปจจุบันถึงวันที่ 30 กันยายนปถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเทากับ 1 

ปงบประมาณหรือ 12 เดือน 

4. ใชหลักการบัญชีบริษัทใหญและบริษัทยอย ในการบันทึกรับรูรายการบัญชี

ระหวางกันในลักษณะของรายไดและคาใชจาย ทุนสิ้นปแตละหนวยจะโอนปดบัญชีดังกลาวเขาบัญชี

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจาย 
 

หลักการและนโยบายบัญชีเก่ียวกับการรับรูรายได 

    การรับรูรายได การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนรายไดจะตองเขา หลักเกณฑ

ดังน้ี  

1. ความเปนไปไดคอนขางแนนอนในการเกิดข้ึนของรายได และ  

2. สามารถวัดมูลคาของรายการดังกลาวไดอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ   

หนวยงานจะรับรูรายไดในงบแสดงผลการดําเนินงาน เมื่อประโยชนเชิง

เศรษฐกิจเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยหรือการลดลงของหน้ีสิน และเมื่อหนวยงาน
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สามารถวัดมูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึนไดอยางนาเช่ือถือหรืออีกนัยหน่ึงการรับรูรายได

จะเกิดข้ึนพรอมกับการรับรูสวนที่เพิ่มข้ึนของสินทรัพยหรือสวนที่ลดลงของหน้ีสิน  

การวัดมูลคารายได 

1. รายไดมีการวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคาง

รับ 

2. โดยทั่วไปจะกําหนดจํานวนรายไดตามที่ตกลงกับผูซื้อหรือผูใชสินทรัพย 

ประเภทของรายได รายไดอาจจัดแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังน้ี  

1. รายไดจากเงินงบประมาณ หมายถึง หนวยงานไดรับเงินงบประมาณประเภทตาง 

ๆ เชน งบบุคลากร  งบดําเนินงาน งบลงทุน ในหลายลักษณะ เชน ไดรับงบประมาณตามแผนการใช

จายเงินเพื่อผลิตตามบทบาทภารกิจที่ตกลงกันไวหากใชไมหมดตองนําเงินที่เหลือสงคืนคลัง ไดรับเงิน

งบประมาณเปนเงินจายขาดจากรัฐบาลโดยไมมีเงื่อนไข ไดรับเงินงบประมาณที่เบิกแตละรายการเพื่อ

จาย 

ชําระหน้ีที่ถึงกําหนดจายแลวหรือไดรับเงินงบประมาณโดยไมมีตัวเงินผานเมือ่

ที่หนวยงานแตเปนการเบิกหักผลักสงหรือเปนการจายตรงจากรัฐบาลใหกับเจาหน้ีของหนวยงาน โดย

ภาพรวมใหหนวยงานรับรูรายไดจากเงินงบประมาณ ดังน้ี         

1. กรณีเบิกจายเงินเขาบัญชีของหนวยงานเพื่อนําไปจายตอใหแกผูมี สิทธิ

รับเงินของหนวยงานใหรับรูรายไดจากเงินงบประมาณเมื่อไดสงคําขอเบิกเงินกับคลัง         

2. กรณีเบิกหักผลักสงหรือเบิกจายตรวจจากรัฐบาลใหแกเจาหน้ีของ

หนวยงาน โดยหนวยงานไมไดรับตัวเงิน  

2. รายไดแผนดิน หมายถึง รายไดของรัฐบาลที่หนวยงานไดรับและจะตอง

นําสงคลัง รายไดแผนดินประกอบดวย รายไดแผนดินประเภทภาษีและรายไดแผนดินที่ไมใชภาษี 

ไดแก รายไดจากการขายสินทรัพยและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชยและรายไดอื่นๆ หนวยงานจะรับรู

เงินรายไดแผนเมื่อไดรับรายได และเน่ืองจากรายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงานไมสามารถนํามาใช

จายในการดําเนินงานได ดังน้ัน ณ วันที่จัดทํารายงาน ใหหนวยงานปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชี

รายไดแผนดินนําสงคลังไปเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง       

  3. รายไดจากเงินชวยเหลือ หมายถึง หนวยงานไดรับเงินตามโครงการให

ความชวยเหลือหรือรวมมอจากรัฐบาลตางๆ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใดนอกจาก

หนวยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค          

4. รายไดจาการรับบริจาค หมายถึง หนวยงานไดรับบริจาคเงินเพื่อไวใชจาย

ในการดําเนินงานหนวยงานจะรับรูรายไดจากการรบับริจาคเมื่อไดรับเงิน  อยางไรก็ตามการรับบริจาค

อาจมีขอจํากัดในการใชหรือไมก็ได หรือไดรับเงินบริจาคเปนเงินสดที่มีขอจํากัดใหใชจายเพื่อการใด

การหน่ึง โดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจไดรับบริจาคทรัพยสินซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนแกหนวยงานเกิน



13 
 

 

กวาหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีดังกลาวใหหนวยงานรับรูรายไดจากการรับบริจาคตามเกณฑที่

เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากการรับบริจาคกับคาใชจาย

ที่เกี่ยวของ         

5. กําไร/ขาดทุนจาการแปลงคาเงินตราตางประเทศ หมายถึง รายไดหรือ

คาใชจายที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ หนวยงานจะ

บันทึกรับรูกําไร/ขาดทุนจาการแปลงคาเงินตราตางประเทศเมื่อมีการชําระเงินของรายการที่เปนตัว

เงินหรือเมื่อมีการจดัทํารายงานการเงิน และใหแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานทาง

การเงินของหนวยงาน        

6. รายไดอื่น หมายถึง รายไดประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตนและ

หนวยงานไมมีภาระผูกพันตองนําสงคลัง หนวยงานจะบันทีกรับรูรายไดอื่นเมื่อเกิดรายไดและ

เขาเกณฑการรับรูรายได 

 

2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1755/2559) เร่ือง หลักเกณฑและ

วิธีการปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรคาบารุงมหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการและการ

วิจัย กําหนดไวดังน้ี  

โครงการจะตองต้ังงบประมาณอยางตํ่ารอยละ 10 ของงบประมาณของโครงการ ซึ่งไม

รวมครุภัณฑหรือทุนการศึกษาหรือดูงาน เพื่อเปนคาบํารุงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินคา

บํารุงมหาวิทยาลัยของโครงการใหสวนงานตนสังกดัของ หัวหนาโครงการสังกัดในอัตรารอยละ50 ของ

คาบํารุงมหาวิทยาลัยของโครงการ ยกเวนในกรณีโครงการดังกลาวดําเนินการภายใต สานักบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยของโครงการดังกลาว

ใหแก สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

สําหรับโครงการที่ลงนามในสัญญากอน 1 มกราคม 2560 ใหใชคาบํารุงมหาวิทยาลัย

ตามหลักเกณฑเดิม  

 

2.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2/2563) วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ 

การบริหารพัสดุ และเพ่ือการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ.2563 

  ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความจําเปนตองมีการจัดซื้อจัดจางเพื่อการวิจัยและ

พัฒนา และเพื่อการใหบริการทางวิชาการ ซึ่งในการจัดซื้อจัดจางดังกลาวมีขอจํากัดดานรายละเอียด

คุณลักษณะของพัสดุเปนการเฉพาะ มีความซับซอนหรือมีเทคนิคเฉพาะ ตองมีผูมีความเช่ียวชาญ

ชํานาญเปนพิเศษ มีทักษะสูง มีผลงานเปนที่ประจักษ นอกจากน้ีหลักปฏิบัติทางธุรกิจหรือทาง

ประเพณีทางการคาของการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการใหบริการทางวิชาการ ยังมีขอจํากัดดาน
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ระยะเวลา รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการบริการวิชาการเปนจํานวน

มาก ตองการความรวดเร็ว และคลองตัวในการปฏิบัติมากข้ึน เพื่อใหการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการ

บริการทางวิชาการ ดําเนินไปไดโดยบรรลุวัตถุประสงค จึงไดกําหนดระเบียบหลักเกณฑ แนว

ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อใหบริการทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

2.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย  

โดยเปนการสมควรกําหนด หลักเกณฑการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

เพื่อใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและบุคคลภานอกที่รวมวิจับกับมหาวิทยาลัยดําเนินการวิจัยอยางมี

จริยธรรมตามแนวจริยธรรมการทําวิจัยในคน ในประเทศไทย พ.ศ.2550 ของชมรมจริยธรรมการวิจัย

ในประเทศไทย  

2.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนวิจัยในระดับคณะ 

ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยเพื่อสนับสนุนและสงเสริมบุคลากร

ของคณะใหทําการวิจัยและผลงานทางวิชาการมากข้ึน อันจะทําใหมีการพัฒนาในดานคุณภาพและ

ประสิทธิภาพบัณฑิต ความเปนเลิศ ทางวิชาการ การแขงขันทางวิชาการ และความเปนสากล ไดอยาง

มีประสิทธิภาพรวดเร็ว 

 

3. งานวิเคราะห/งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

อรุณศรี กางเพ็ง (2547) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหเงินรายได ปงบประมาณ 2543-

2546 ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศดาน

งบประมาณรายไดที่ถูกตอง เปนปจจุบัน สําหรับใชวางแผนการดําเนินงานในอนาคต ทั้งน้ีคณะ

ศึกษาศาสตรมีนโยบายใหพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อ

ประโยชนในการวางแผนงบประมาณ ซึ่งมีการวิเคราะหรายได 4 ประเภท ไดแก เงินผลประโยชน เงิน

คาธรรมเนียมการศึกษา เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย เงินบริจาคอื่นๆ และเงินรับฝาก จากการศึกษา 

พบวา เงินรายไดของคณะศึกษาศาสตรเพิ่มข้ึน แสดงถึงแนวโนมรายไดที่สูงข้ึนของคณะศึกษาศาสตร

ในปงบประมาณถัดไป เมื่อพิจารณารายไดแตละประเภทแลวพบวา รายไดที่ไดจากคาธรรมเนียม

การศึกษามากที่สุด และมีแนวโนมสูงข้ึน รองลงมาคือ รายไดจากเงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย เงิน

บริจาคอื่นๆ และเงินผลประโยชน 

รจเรข แกวพฤกษและ วชิรา พันธุไพโรจน (2561) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะห

งบประมาณรายไดคณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2561งาน

วิเคราะหน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหงบประมาณรายไดคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 และดํา เนินการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณตามพันธกิจทั้ง 5 
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ดาน ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจดัการ ดําเนินการวิเคราะหโดยการศึกษาขอมูลงบประมาณรายไดของ

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 จากระบบบัญชีสามมติิ

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเอกสารรายงานที่เกี่ยวของ และนําขอมูลบันทึกในแบบตารางการบนัทกึ

ขอมูล แสดงผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางและกราฟ เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล ผลการ

วิเคราะหพบวา การบริหารจัดการดานงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ถึงแมวาสัดสวนงบประมาณที่มากที่สุดจะเปนงบประมาณแผนดิน แตวาการบริหารจัดการภายใน

หนวยงานจะใชงบประมาณรายไดเปนหลัก โดยสรุปชวง 5 ปที่ผานมา ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2557-

2561 ในภาพรวมคณะมีรายจายสูงกวารายรับแตอยางไรก็ตามรายรับจากการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีเพิ่มข้ึน แตระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ผลการวิเคราะหงบประมาณรายจายจําแนกตาม

งบรายจายพบวา งบบุคลากร มีสัดสวนมากที่สุด รองลงมาคือ งบดําเนินงานและงบเงินอุดหนุน 

ตามลําดับ ผลการวิเคราะหงบประมาณรายจายจําแนกตามพันธกิจหลักพบวา สัดสวนงบประมาณ

ดานการบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย และดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมตามลําดับ สัดสวนของงบประมาณที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ประกอบดวย ดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สํา หรับที่มีแนวโนมลดลง คือ ดานการผลิตบัณฑิต 

ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการแกสังคม 

สรุปผลการวิเคราะหการบริหารจัดการดานงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ใชงบประมาณรายไดคณะเปนหลัก โดยสรุปภาพรวม 5 ปที่ผานมา ต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 คณะมีรายรับลดลง รายรับจากการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีเพิ่มข้ึน และระดับบัณฑิตศึกษาลดลง และมีรายจายสูงกวารายรับ ผลการวิเคราะห

งบประมาณรายจายพบวา งบบุคลากร มีสัดสวนมากที่สุด รองลงมาคือ งบดํา เนินงาน และงบเงิน

อุดหนุนตามลําดับ ผลการวิเคราะหงบประมาณรายจายจําแนกตามพันธกิจหลักพบวา สัดสวนของ

งบประมาณดานการบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย และดาน

การทํา นุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามลําดับ สัดสวนของงบประมาณที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ประกอบดวย 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการสําหรับที่มีแนวโนมลดลง คือ ดานการผลิต

บัณฑิต ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ภัทรศักด์ิ ธรรมศิริรักษ และเรืองชัย จรุงศิรวัฒน (2554) ไดทาการศึกษาวิเคราะห

งบประมาณรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบวา 

1. ประมาณการรายได จานวน 5,954.8964 ลานบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 

2553 จานวน 226.8511 ลานบาท มีการนาทุนสารองสะสมมาต้ังเปนรายได จานวน 482.5388 ลาน

บาท เพิ่มข้ึนจานวน 39.2475 ลานบาท (เพิ่มข้ึนรอยละ 8.85) ซึ่งเงินทุนสารองน้ีจะนาไปใชจายเพื่อ

การพัฒนาระบบกายภาพพื้นฐาน ระบบขนสงมวลชน ระบบสาธารณูปการ สวัสดิการบุคลากรและ
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นักศึกษา และงบลงทุนเพื่อพัฒนาและใหบรหิารดานการจดัการศึกษาและการใหบริการรกัษาพยาบาล 

โดยปงบประมาณ 2554 มีรายไดจากเงินผลประโยชน 3,847.7325 ลานบาท (รอยละ 70.31) ลดลง 

3.5895 ลานบาท (ลดลงรอยละ 0.09) รายไดจากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 1,175.5899 ลานบาท 

(รอยละ 19.74) เพิ่มข้ึน 75.7655 ลานบาท (รอยละ 6.89) รายไดจากเงินทุนการศึกษา เงินบริจาค 

และเงินทุนวิจัย 449.0352 ลานบาท (รอยละ 8.21) เพิ่มข้ึน 115.4277 ลานบาท (รอยละ 34.60) ซึ่ง

มีการนาเงินทุนสารองสะสมมาใชจาย 482.5388 ลานบาท (รอยละ 8.10) เพิ่มข้ึน 39.2475 ลานบาท 

(รอยละ 8.85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

บทท่ี 3  

วิธีการวิเคราะห 
 

 การวิเคราะหครั้ ง น้ีมีจุดมุ งหมายเพื่อศึกษารายได เงินกองทุนสนับสนุนการ วิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผูวิเคราะหดําเนินการตามลําดับ

ตอไปน้ี 

 1. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 

 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 
 

1. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

การวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 

2560-2562 มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1.1) กําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะห 

 1.2) ศึกษาระเบียบ ประกาศ และงานวิเคราะหที่เกี่ยวของ 

 1.3) ออกแบบการวิเคราะห 

 1.4) เก็บรวบรวมขอมูล 

 1.5) วิเคราะหขอมูล 

 1.6) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.7) สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 
 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิเคราะหไดรวบรวมขอมูลรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ จากระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงิน กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ตนทุนรายกิจกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal Management Information 

System) ซึ่งเปนระบบสารสนเทศการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระบบรายงานออนไลน

และงบทดลอง 3 มิติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
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3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเปนตารางสํารวจขอมูลที่ผูวิเคราะหสรางข้ึน ไดแก ตารางสํารวจ

ขอมูลเกี่ยวกับรายได จําแนกตามปงบประมาณ และรายได จําแนกตามประเภท รายได จําแนกตาม

สวนงาน โดยใชโปรแกรม Microsoft Office Excel 
 

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ผูวิเคราะหใชดําเนินการวิเคราะหขอมูล คือคารอยละ โดยคํานวณหาสัดสวนของ

ขอมูลในแตละรายการเทียบกับขอมูลรวมทั้งหมด โดยใหขอมูลรวมทั้งหมดมีคาเปนรอย สูตรในการ

คํานวณ เปนดังน้ี 

 รอยละ (%) = X*100 

                         N 

 โดย X   คือ  จํานวนขอมูลที่ตองการนามาหาคารอยละ 

           N  คือ  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

5. การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

 การวิเคราะหขอมูลใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ในการวิเคราะหคํานวณ

ประมาณการตามแผนและผลที่เกิดข้ึนจริงดวยการพรรณนา โดยใชผลรวม ผลตาง คาสถิติ คาเฉลี่ย 

และคารอยละ ซึ่งมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางและกราฟ แสดงการเปรียบเทยีบและวิเคราะห

ผลรายไดเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวมประจําปงบประมาณ จําแนกตาม

ประเภทรายได จําแนกตามสวนงาน 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห 

รายงานการวิเคราะหรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ผูวิเคราะหไดศึกษา และรวบรวมขอมูลทางบัญชีจากรายงานงบ

ทดลอง 3 มิติ ตามระบบบญัชี จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย

ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKUFMIS : Khon Kaen 

University Fiscal Management Information System : KKUFMIS) ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 

ถึง 30 กันยายน 2562 นําเสนอในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ มีการจําแนกการวิเคราะหและสรุปผล

การวิเคราะห ดังน้ี 

1. รายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2562 จําแนกรายไดตามปงบประมาณ 

2. รายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2562 จําแนกตามประเภทรายได 

3. รายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2562  จําแนกตามสวนงาน 
 

1. ผลการวิเคราะห 

 1. รายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 - 2562 จําแนกรายไดตามปงบประมาณ  

การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย 
 

ตารางท่ี 1  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามปงบประมาณรายได 

หนวย : บาท 

ปงบประมาณ เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย รอยละ คาเฉล่ียตอป หมายเหตุ 

2560 1,052,784,117.05  30.34 87,732,009.75   

2561 1,105,079,968.22 31.85 92,089,997.35  

2562 1,311,212,161.70 37.79 109,267,680.14  

รวม 3,469,076,246.97 100 289,089,687.25  
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จากตารางที่ 1 พบวาภาพรวมรายไดมีการปรับเพิ่มข้ึนทุกป ซึ่งรายไดเงินกองทุนสนับสนุน

การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ 2562 จํานวน 1,311,212,161.70 บาท  คิดเปนรอย

ละ 37.79 ปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,105,079,968.22 บาท คิดเปนรอยละ 31.85 และ

ปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,052,784,117.05 บาท คิดเปนรอยละ 30.34 ตามลําดับ 

จากตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 

การใหความสําคัญกับคณาจารย บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ การมุงเนนผลลัพธ

และการสรางคุณคา การมุงเนนอนาคต การเรียนรูขององคกรของแตละบุคคล และ ความรับผิดชอบ

ตอสังคม  

ทั้งน้ีสามารถแสดงเปนแผนภูมิรายไดจากเงนิกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในภาพรวมปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ไดดังแผนภูมิที่ 1 ดังน้ี 

 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามปงบประมาณรายได 
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อัตราการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย โดยแสดงการจําแนกรายไดตาม      

ไตรมาสยอนหลัง 3 ป 
 

ตารางท่ี 2  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามไตรมาสงบประมาณรายได 

หนวย : บาท 

ปงบประมาณ 

ไตรมาสที ่1 

ตุลาคม – ธันวาคม 

ไตรมาสที่ 2 

มกราคม – มนีาคม 

ไตรมาสที่ 3 

พฤษภาคม–กรกฎาคม 

ไตรมาสที่ 4 

สิงหาคม – กันยายน 

จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ 

2560 244,739,411.43 23.25 262,326,875.53 24.92 271,839,950.85 25.82 273,877,879.24 26.01 

2561 262,184,269.99 23.73 272,551,729.46 24.66 278,082,456.05 25.16 292,261,512.72 26.45 

2562 300,193,064.47 22.89 321,121,855.35 24.49 336,681,291.31 25.68 353,215,950.57 26.94 

รวม 807,116,745.89  856,000,460.34  886,603,698.21  919,355,342.53  

 

จากตารางที่ 2 พบวาภาพรวมรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ป งบประมาณ 2562 รายไตรมาสรายไดมีการปรับ เพิ่ ม ข้ึนมากที่สุด  ไตรมาสที่4 จํานวน 

353,215,950.57 บาท  คิดเปนรอยละ 26.94 ไตรมาสที่ 3 จํานวน 336,681,291.31 บาท คิดเปน

รอยละ 25.68 ไตรมาสที่ 2 จํานวน 321,121,855.35 บาท คิดเปนรอยละ 24.49 ไตรมาสที่ 1 จํานวน 

300,193,064.47 บาท คิดเปนรอยละ 22.89  

รองลงมาคือปงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่4 จํานวน 292,261,512.72บาท  คิดเปนรอยละ 

26.45 ไตรมาสที่ 3 จํานวน 278,082,456.05บาท คิดเปนรอยละ 25.16 ไตรมาสที่ 2 จํานวน 

272,551,729.46บาท คิดเปนรอยละ 24.66 ไตรมาสที่ 1 จํานวน 262,184,269.99บาท คิดเปนรอย

ละ 23.73  

และปงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่4 จํานวน 273,877,879.24 บาท  คิดเปนรอยละ 26.01 

ไตรมาสที่  3 จํานวน 271 ,839 ,950.85บาท คิดเปนรอยละ 25.82 ไตรมาสที่  2 จํานวน 

262,326,875.53 บาท คิดเปนรอยละ 24.92 ไตรมาสที่ 1 จํานวน 244,739,411.43บาท คิดเปนรอย

ละ 23.25 ตามลําดับ 
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จากตัวเลขและผลดังกลาว พิจารณาไดวาการนําไปสูการพัฒนาการมีรายไดเพิ่มข้ึนมีปจจัย

ดังน้ี 

1. สงเสริมใหมีการจัดบริการวิชาการแกสังคมที่หลากหลายรูปแบบมีการเพิ่มหลักสูตรบริการ

วิชาการใหมและกิจกรรมนําไปสูความพึงพอใจของผูรับบริการที่ครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายของการ

ใหบริการวิชาการ ไดแก นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ศิษยเกา หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ตามลักษณะกลุมวิชาการ วิชาชีพตาง ๆ 

2. ประชาสัมพันธและจัดการเผยแพรผลงานดานวิชาการอยางมีเปาหมายเพื่อสราง

ภาพลักษณและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามไตรมาสงบประมาณรายได 

 

 
 
 
 

2560 2561 2562

Q1 244.73 262.18 300.19

Q2 262.32 272.55 321.12

Q3 271.83 278.08 336.68

Q4 273.87 292.26 353.21
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อัตราการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย โดยแสดงการจําแนกรายไดงวดบัญชี  

ยอนหลัง 3 ป 

ตารางท่ี 3  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 - 2562 ตามงวดบัญชีของปงบประมาณรายได 

หนวย : บาท 

 
 

จากตารางที่ 3 พบวาภาพรวมรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ 2562 รายไดรายเดือนมีการปรับเพิ่มข้ึนมากที่สุด งวดที่12 เดือนกันยายน จํานวน 

235,191,169.51 บาท  คิดเปนรอยละ 49.86 รองลงมางวดที่11 คือเดือนสิงหาคม จํานวน 

227,743,780.67 บาท คิดเปนรอยละ 50.49 และงวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม จํานวน 196,226,386.89 

บาท คิดเปนรอยละ 48.06   

ปงบประมาณ 2561 งวดที่12 เดือนกันยายน จํานวน 127,976,747.49บาท  คิดเปนรอยละ 

27.13 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม จํานวน 117,411,700.44บาท คิดเปนรอยละ 26.03 งวดที่ 10 เดือน

กรกฎาคม จํานวน 111,302,891.14บาท คิดเปนรอยละ 27.26  

และปงบประมาณ 2560 งวดที่ 12 เดือนกันยายน จํานวน 108,513647.11 บาท  คิดเปน

รอยละ 23.01 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม จํานวน 105,926,369.87บาท คิดเปนรอยละ 23.48         

งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคมจํานวน 100,766.53.14 บาท คิดเปนรอยละ 24.68  ตามลําดับ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

1 ตุลาคม 59,108,615.48       33.93   60,100,075.11      34.49    55,024,266.21      31.58   174,232,956.80      

2 พฤศจิกายน 61,772,383.73       32.88   62,347,917.05      33.18    63,777,217.34      33.94   187,897,518.12      

3 ธันวาคม 69,612,515.18       41.27   71,621,430.29      42.46    27,455,121.05      16.28   168,689,066.52      

4 มกราคม 79,703,426.15       41.48   80,012,391.21      41.64    32,418,970.54      16.87   192,134,787.90      

5 กุมภาพัน 80,718,897.18       39.11   83,737,469.84      40.57    41,952,758.28      20.33   206,409,125.30      

6 มีนาคม 93,164,501.95       37.84   94,433,674.34      38.36    58,578,536.21      23.80   246,176,712.50      

7 เมษายน 95,754,189.09       32.71   97,402,376.82      33.27    99,570,376.41      34.01   292,726,942.32      

8 พฤษภาคม 97,925,054.04       30.86   98,154,758.28      30.94    121,199,301.83    38.20   317,279,114.15      

9 มิถุนายน 99,817,987.13       28.32   100,578,536.21     28.54    152,074,276.76    43.15   352,470,800.10      

10 กรกฎาคม 100,766,530.14     24.68   111,302,891.14     27.26    196,226,386.89    48.06   408,295,808.17      

11 สิงหาคม 105,926,369.87     23.48   117,411,700.44     26.03    227,743,780.67    50.49   451,081,850.98      

12 กันยายน 108,513,647.11     23.01   127,976,747.49     27.13    235,191,169.51    49.86   471,681,564.11      

1,052,784,117.05  30.35  1,105,079,968.22 31.86    1,311,212,161.70 37.80   3,469,076,246.97  รวม

ป2560 ป2561 ป2562

  

งวดที่ เดือน รวม
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จากตัวเลขและผลดังกลาว พิจารณาไดวารายไดที่ไดรับจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะ

เพิ่มข้ึนตามการเบิกจายของโครงการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นตามขอกําหนดเวลาของแตละ

โครงการน้ันๆ และทําการเบิกจายเงินตามระยะเวลากอนสิ้นสุดงบประมาณประจําป 

 

แผนภูมิท่ี 3  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามงวดบัญชีของปงบประมาณรายได 

 
 

 

2. รายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 - 2562 จําแนกตามประเภทรายได 

การเพิ่มข้ึนหรือลดลงรายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ประกอบดวยรายไดหลัก 2 ประเภทไดแก รายไดกองทุนสนับสนุน

การวิจัยสวนกลาง และรายไดกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน 
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ตารางท่ี 4  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามประเภทรายได 

หนวย : บาท 

 
 

จากตารางที่ 4 พบวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง และคณะ/หนวยงาน

เพิ่มข้ึนทุกป ซึ่งรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง ปงบประมาณ 2562 เพิ่มข้ึนมากที่สุด

จํานวน 747,708,930.42บาท  คิดเปนรอยละ 48.21 รองลงมาคือปงบประมาณ 2561 จํานวน 

603,234,770.19บาท คิดเปนรอยละ 38.89 และปงบประมาณ 2560 จํานวน 570,990,988.60บาท 

คิดเปนรอยละ 36.81 ตามลําดับ  

รายได เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 2562 จํานวน 

563,503,231.28บาท  คิดเปนรอยละ 36.33 ปงบประมาณ 2561 จํานวน 503,502,018.72บาท คิด

เปนรอยละ 32.46 และปงบประมาณ 2560 จํานวน 484,025,987.92บาท คิดเปนรอยละ 31.21 

ตามลําดับ 

จากขอมูลตัวเลขขางตนสรุปไดวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง มีอัตรารายได

ที่มากวาเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน เน่ืองจากการรับรายไดสวนกลางคิดอัตรา

การจัดเก็บจากระเบียบประกาศที่กําหนดไวของสวนงานรายไดที่เกี่ยวของกับรายไดสนับสนุนการวิจัย

ทั้งมหาวิทยาลัย  

จากตัวเลขดังกลาว จึงสามารถทราบถึงรายไดเพื่อนําไปพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอยางย่ังยืนตอไป ดังน้ี 

1. ชวยการจัดหารายไดจากการดําเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

2. ชวยการจัดหารายไดจากการดําเนินงานดานการจัดการเรยีนการสอน 

3. ชวยการจัดหารายไดจากการดําเนินการดานการวิจัยและใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

4. ชวยการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินและคุณคาของมหาวิทยาลัย 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

กองทุนสนับสนุนการวิจัย

สวนกลาง 570,990,988.60     36.81  603,234,770.19    38.89  747,708,930.42     48.21  1,921,934,689.21   

กองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ/

หนวยงาน 484,025,987.92     31.21  503,502,018.72    32.46  563,503,231.28     36.33  1,551,031,237.92   

รวม 1,055,016,976.52 1,106,736,788.91 1,311,212,161.70  3,472,965,927.13 

  

ประเภทรายได

ป2560 ป2561 ป2562

รวม
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5. ชวยพัฒนาใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยที่สามารถสรางรายไดจากการนํา

งานวิจัยนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย (Entrepreneurial University) 

ทั้งน้ีสามารถแสดงเปนแผนภูมิรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

แยกตามประเภทรายได ในภาพรวม ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ไดดังแผนภูมิที่ 4 ดังน้ี 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามประเภทรายได 

 

การเพิ่มข้ึนหรือลดลงรายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ประกอบดวยรายไดหลัก 2 ประเภทไดแก รายไดกองทุนสนับสนุน
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การวิจัยสวนกลาง และรายไดกองทนุสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน ตามประเภทรายไดราย

ไตรมาสยอนหลัง 3 ป 

 

ตารางท่ี 5  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามประเภทรายไดรายไตรมาส ยอนหลัง 3 ป 

หนวย : บาท 

 
 

จากตารางที่ 5 พบวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง และคณะ/หนวยงาน

เพิ่มข้ึนทุกป ซึ่งรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง ปงบประมาณ 2562 เพิ่มข้ึนมากที่สุด

จํานวน 747,708,930.42บาท  คิดเปนรอยละ 48.21 รองลงมาคือปงบประมาณ 2561 จํานวน 

603,234,770.19บาท คิดเปนรอยละ 38.89 และปงบประมาณ 2560 จํานวน 570,990,988.60บาท 

คิดเปนรอยละ 36.81 ตามลําดับ  

รายได เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 2562 จํานวน 

563,503,231.28บาท  คิดเปนรอยละ 36.33 ปงบประมาณ 2561 จํานวน 503,502,018.72บาท คิด

เปนรอยละ 32.46 และปงบประมาณ 2560 จํานวน 484,025,987.92บาท คิดเปนรอยละ 31.21 

ตามลําดับ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

กองทุนสนับสนุนการ

วิจัยสวนกลาง
570,990,988.60    36.81  603,234,770.19     38.89  747,708,930.42    48.21  1,921,934,689.21 

ไตรมาสที่ 1 132,548,427.79     29.82  140,002,741.07       31.49  171,987,479.81     38.69  444,538,648.67     

ไตรมาสที่ 2 140,002,741.07     29.82  147,282,956.92       31.37  182,200,943.83     38.81  469,486,641.82     

ไตรมาสที่ 3 147,282,956.92     30.09  151,156,862.82       30.88  191,077,100.40     39.03  489,516,920.14     

ไตรมาสที่ 4 151,156,862.82     29.16  164,792,209.38       31.79  202,443,406.38     39.05  518,392,478.58     

กองทุนสนับสนุนการ

วิจัยคณะ /หนวยงาน
484,025,987.92   31.21  503,502,018.72     32.46  563,503,231.28   36.33  1,551,031,237.92 

ไตรมาสที่ 1 112,190,983.64     30.94  122,181,528.92       33.70  128,205,584.66     35.36  362,578,097.22     

ไตรมาสที่ 2 124,556,993.93     31.90  126,925,593.23       32.51  138,920,911.52     35.58  390,403,498.68     

ไตรมาสที่ 3 124,556,993.93     31.37  126,925,593.23       31.96  145,604,190.91     36.67  397,086,778.07     

ไตรมาสที่ 4 122,721,016.42     30.61  127,469,303.34       31.79  150,772,544.19     37.60  400,962,863.95     

รวม 1,055,016,976.52 1,106,736,788.91    1,311,212,161.70  3,472,965,927.13 

  

ประเภทรายได
ป2560 ป2561 ป2562

รวม
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จากขอมูลตัวเลขขางตนสรุปไดวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง มีอัตรารายได

ที่มากวาเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน เน่ืองจากการรับรายไดสวนกลางคิดอัตรา

การจัดเก็บจากระเบียบประกาศที่กําหนดไวของสวนงานรายไดที่เกี่ยวของกับรายไดสนับสนุนการวิจัย

ทั้งมหาวิทยาลัย  

ทั้งน้ีสามารถแสดงเปนแผนภูมิรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

แยกตามประเภทรายได ในภาพรวมไตรมาส ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ไดดังแผนภูมิที่ 5 ดังน้ี 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามประเภทรายไดรายไตรมาส 
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การเพิ่มข้ึนหรือลดลงรายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 รายไดกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง แยกตามประเภทรายได

รายไตรมาสยอนหลัง 3 ป 

 

ตารางท่ี 6  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 - 2562 ตามประเภทรายไดรายเดือน ยอนหลัง 3 ป 

หนวย : บาท 

 
 

จากตารางที่ 6 พบวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชวงเดือนกันยายน อัตรารายไดเพิ่มมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 112,191,169.51บาท  

คิดเปนรอยละ 41.71 ปงบประมาณ2561 จํานวน 80,976,747,49บาท คิดเปนรอยละ 30.10 และ

ปงบประมาณ2560 จํานวน 75,833,249.03บาท คิดเปนรอยละ 28.19   

รองลงมาคือ ชวงเดือนสิงหาคม อัตรารายไดเพิ่มข้ึนมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 

81,240,549.39บาท  คิดเปนรอยละ 34.80 ปงบประมาณ2561 จํานวน 79,310,945.13บาท คิดเปน

รอยละ 33.97 และปงบประมาณ2560 จํานวน 72,926,369.87บาท คิดเปนรอยละ 31.23   

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

1 ตุลาคม 17,157,042.45       30.87   18,391,607.71           33.09    20,024,266.21      36.03   55,572,916.37        

2 พฤศจิกายน 18,391,607.71       30.15   19,832,133.86           32.51    22,777,217.34      37.34   61,000,958.91        

3 ธันวาคม 29,832,133.86       28.94   30,801,238.16           29.88    42,455,121.05      41.18   103,088,493.07      

4 มกราคม 31,703,426.15       29.51   32,312,391.21           30.08    43,418,970.54      40.41   107,434,787.90      

5 กุมภาพัน 33,718,897.18       28.48   34,737,469.84           29.34    49,952,758.28      42.19   118,409,125.30      

6 มีนาคม 53,164,501.95       31.80   55,433,674.34           33.16    58,578,536.21      35.04   167,176,712.50      

7 เมษายน 55,754,189.09       30.51   57,402,376.82           31.41    69,570,376.41      38.07   182,726,942.32      

8 พฤษภาคม 57,925,054.04       31.10   59,154,758.28           31.76    69,199,301.83      37.15   186,279,114.15      

9 มิถุนายน 59,817,987.13       28.83   65,578,536.21           31.61    82,074,276.76      39.56   207,470,800.10      

10 กรกฎาคม 64,766,530.14       28.12   69,302,891.14           30.09    96,226,386.89      41.78   230,295,808.17      

11 สิงหาคม 72,926,369.87       31.23   79,310,945.13           33.97    81,240,549.39      34.80   233,477,864.39      

12 กันยายน 75,833,249.03       28.19   80,976,747.49           30.10    112,191,169.51    41.71   269,001,166.03      

570,990,988.60    603,234,770.19        747,708,930.42   1,921,934,689.21  รวม

กองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง

  

งวดที่ เดือน

ป2560 ป2561 ป2562

รวม
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และชวงเ ดือนกรกฎาคม อัตรารายได เพิ่มมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 

96,226,386.89บาท  คิดเปนรอยละ 41.78 ปงบประมาณ2561 จํานวน 69,302,891.14บาท คิดเปน

รอยละ 30.09 และปงบประมาณ2560 จํานวน 64,766,530.14บาท คิดเปนรอยละ 28.12   

จากขอมูลตัวเลขขางตนสรุปไดวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง มีอัตรารายได

ที่มากวาในเดือนกันยายนปงบประมาณ 2562 มีอัตราที่สูงที่สุด รองลงมาคือเดือนกันยายน

ปงบประมาณ 2561 และเดือนกันยายนปงบประมาณ 2560 ตามลําดับ เน่ืองจากการรับรายไดตองทาํ

การเบิกจายใหแลวเสร็จภายในรอบปงบประมาณและขอกําหนดในขอตกลงโครงการวิจัยน้ันๆ 

ทั้ ง น้ี ส ามารถแสดงเปนแผนภูมิ ร าย ได เ งิ นกองทุนส นับสนุนการ วิจัยส วนกลาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกนแยกตามประเภทรายได ในภาพรายเดือน ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ไดดัง

แผนภูมิที่ 6 ดังน้ี 

แผนภูมิ ท่ี 6  แสดงรายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ตามประเภทรายไดรายเดือน 
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การเพิ่มข้ึนหรือลดลงรายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  ตามประเภทรายไดรายเดือน ยอนหลัง 3 ป 

 

ตารางท่ี 7  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 - 2562 ตามประเภทรายไดรายเดือน ยอนหลัง 3 ป 

หนวย:บาท 

 
 

จ ากตา ร า ง ที่  7 พบ ว า ร า ย ได เ งิ น กอ งทุ นส นับส นุนก า ร วิ จั ย คณะ /หน ว ยง าน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ชวงเดือนกันยายน อัตรารายไดเพิ่มมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 

78,191,169.51บาท  คิดเปนรอยละ 29.07 ปงบประมาณ2561 จํานวน 69,298,797.99บาท คิดเปน

รอยละ 25.76 และปงบประมาณ2560 จํานวน 76,513,647.11บาท คิดเปนรอยละ 28.44   

รองลงมาคือ ชวงเดือนสิงหาคม อัตรารายไดเพิ่มข้ึนมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน

77,743,780.67บาท  คิดเปนรอยละ 33.30 ปงบประมาณ2561 จํานวน 60,411,700.44บาท คิดเปน

รอยละ 25.87 และปงบประมาณ2560 จํานวน 59,926,369.87บาท คิดเปนรอยละ 25.67   

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

1 ตุลาคม 21,108,615.48       37.98   22,200,075.11     39.95    25,024,266.21      45.03   68,332,956.80       

2 พฤศจิกายน 22,772,383.73       37.33   26,347,917.05     43.19    27,777,217.34      45.54   76,897,518.12       

3 ธันวาคม 25,612,515.18       24.85   29,621,430.29     28.73    30,455,121.05      29.54   85,689,066.52       

4 มกราคม 29,703,426.15       27.65   30,012,391.21     27.94    32,418,970.54      30.18   92,134,787.90       

5 กุมภาพัน 30,718,897.18       25.94   33,737,469.84     28.49    34,952,758.28      29.52   99,409,125.30       

6 มีนาคม 33,164,501.95       19.84   34,433,674.34     20.60    38,578,536.21      23.08   106,176,712.50     

7 เมษายน 35,754,189.09       19.57   47,402,376.82     25.94    39,570,376.41      21.66   122,726,942.32     

8 พฤษภาคม 47,925,054.04       25.73   48,154,758.28     25.85    53,490,371.41      28.72   149,570,183.73     

9 มิถุนายน 49,817,987.13       24.01   50,578,536.21     24.38    59,074,276.76      28.47   159,470,800.10     

10 กรกฎาคม 51,008,401.01       22.15   51,302,891.14     22.28    66,226,386.89      28.76   168,537,679.04     

11 สิงหาคม 59,926,369.87       25.67   60,411,700.44     25.87    77,743,780.67      33.30   198,081,850.98     

12 กันยายน 76,513,647.11       28.44   69,298,797.99     25.76    78,191,169.51      29.07   224,003,614.61     

484,025,987.92   503,502,018.72  563,503,231.28  1,551,031,237.92 

รวม

กองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ /หนวยงาน

รวม

งวดที่ เดือน

ป2560 ป2561 ป2562
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และชวงเ ดือนกรกฎาคม อัตรารายได เพิ่มมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 

66,226,386.89บาท  คิดเปนรอยละ 28.76 ปงบประมาณ2561 จํานวน 51,302891.14บาท คิดเปน

รอยละ 22.28 และปงบประมาณ2560 จํานวน 51,008401.01บาท คิดเปนรอยละ 22.15   

จากขอมูลตัวเลขขางตนสรุปไดวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน มี

อัตรารายไดเพิ่มข้ึนตอเน่ืองในทุกเดือน เน่ืองจากตองทําการเบิกจายรายไดตองทําการเบิกจายใหแลว

เสร็จภายในรอบปงบประมาณและขอกําหนดในขอตกลงโครงการวิจัยน้ันๆ 

ทั้งน้ีสามารถแสดงเปนแผนภูมิรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนแยกตามประเภทรายได ในภาพรายเดือน ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ไดดัง

แผนภูมิที่ 7 ดังน้ี 

แผนภูมิท่ี 7  แสดงรายไดจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ตามประเภทรายไดรายเดือน 
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3. รายไดจากเงินกองทุนสนับสนนุการวิจัย มหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 - 2562  จําแนกตามสวนงาน 
 

ตารางท่ี 8  แสดงรายไดจากเงนิกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  พ.ศ. 

2560 - 2562 ตามรายไดสวนงาน 

หนวย : บาท 

 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

สํานักงานอธิการบดี 32,275,432.40 22.69    44,519,213.99 26.81   45,429,156.38 22.36  

คณะวิทยาศาสตร 8,068,240.94 5.67      13,238,622.54 7.97    14,749,134.04 7.26    

คณะเกษตรศาสตร 12,847,783.76 9.03      10,195,920.65 6.14    12,215,248.58 6.01    

คณะวิศวกรรมศาสตร 6,859,997.92 4.82      6,206,161.18 3.74    22,519,293.63 11.08  

คณะศึกษาศาสตร 5,135,486.16 3.61      6,095,433.38 3.67    6,315,025.05 3.11    

คณะพยาบาลศาสตร 863,231.39 0.61      1,703,353.74 1.03    2,089,499.81 1.03    

คณะแพทยศาสตร 31,270,405.83 21.98    31,443,565.67 18.94   43,171,848.39 21.25  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,743,846.44 1.93      4,529,239.00 2.73    4,946,460.30 2.43    

คณะเทคนิคการแพทย 1,099,039.59 0.77      1,248,968.19 0.75    1,325,632.14 0.65    

บัณฑิตวิทยาลัย 11,570.72 0.01      11,802.13 0.01    12,038.17 0.01    

คณะสาธารณสุขศาสตร 10,258,993.68 7.21      13,154,160.27 7.92    14,583,109.40 7.18    

สํานักหอสมุด 2,425,668.02 1.71      2,474,181.38 1.49    2,523,665.01 1.24    

คณะทันตแพทยศาสตร 881,670.38 0.62      579,655.64 0.35    771,593.11 0.38    

คณะเภสัชศาสตร 4,261,128.13 3.00      4,581,324.66 2.76    5,367,549.95 2.64    

คณะเทคโนโลยี 6,906,799.89 4.86      6,151,231.94 3.70    5,247,525.71 2.58    

สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล 200,492.90 0.14      297,502.76 0.18    353,452.82 0.17    

คณะสัตวแพทยศาสตร 2,491,333.39 1.75      4,947,771.31 2.98    5,148,045.49 2.53    

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 4,092,448.50 2.88      3,729,374.22 2.25    3,492,460.20 1.72    

สํานักบริการวิชาการ 1,757,969.38 1.24      1,793,128.77 1.08    1,828,991.35 0.90    

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 4,104,309.78 2.89      4,328,656.44 2.61    4,513,479.57 2.22    

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 18,243.56 0.01      18,608.43 0.01    18,980.60 0.01    

คณะศิลปกรรมศาสตร 548,844.86 0.39      1,059,821.76 0.64    1,081,018.20 0.53    

วิทยาเขตหนองคาย 2,651,472.51 1.86      2,896,448.44 1.74    3,581,479.32 1.76    

คณะเศรษฐศาสตร 478,337.61 0.34      838,207.86 0.50    1,897,682.97 0.93    

รวม 142,252,747.74 100.00  166,042,354.35 100.00 203,182,370.19 100.00 

สวนงาน
ป2560 ป2561 ป2562
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จากตารางที่ 8 พบวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

สํานักงานอธิการบดีมีรายไดมากที่สุด จํานวน 32,275,432.40 บาท คิดเปนรอยละ 22.86 รองลงมาคือ 

คณะแพทยศาสตร จํานวน 31,270,405.83 บาท คิดเปนรอยละ 21.98 และคณะเกษตรศาสตร 

จํานวน 12,847,783.76 บาท คิดเปนรอยละ 9.03 

รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานอธิการบดีมี

รายไดมากที่สดุ จํานวน 44,519,213.99 บาท คิดเปนรอยละ 26.86 รองลงมาคือ คณะแพทยศาสตร 

จํานวน 31,443,565.67 บาท คิดเปนรอยละ 18.94 และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 13,238,622.54 

บาท คิดเปนรอยละ 7.97 

และรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานอธิการบดี

มีรายไดมากที่สุด จํานวน 45,429,156.38 บาท คิดเปนรอยละ 22.36 รองลงมาคือ คณะแพทยศาสตร 

จํานวน 43,171,848.39 บาท คิดเปนรอยละ 21.25 และคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 22,519,293.63 

บาท คิดเปนรอยละ 11.08 นําเสนอเปนแผนภูมิไดดัง แผนภูมิที่ 8 

แผนภูมิท่ี 8  แสดงรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

– 2562ตามสวนงาน 
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บทท่ี 5  

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิเคราะหครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย

มหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูลทางบัญชีจากรายงานงบ

ทดลอง 3 มิติ ตามระบบบัญชี จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับ - พึงจาย

ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  (Khon Kaen University 

Fiscal Management Information System : KKUFMIS) ประกอบดวยรายไดหลัก 2 ประเภท คือ 

รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง   และรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/

หนวยงาน ซึ่งรายไดดังกลาวไมรวมรายไดเงินกองทุนอื่นๆของมหาวิทยาลัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

รายงาน นํามาสรางเปนตารางวิเคราะหดวยระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Office Excel 

เพื่อคํานวณหาคารอยละ นําเสนอในรูปตารางและแผนภูมิประกอบคําบรรยาย เพื่อใชเปนขอมูล

สารสนเทศของผูบริหารประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดําเนินงานและการบริหารจัดการรายได

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ผูวิเคราะหจะนําเสนอสรุปผลการวิเคราะห 

และขอเสนอแนะ ตามลําดับตอไปน้ี 
 

1. สรุปผลการวิเคราะห 

การวิเคราะหรายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2562 สรุปผลไดดังน้ี 

1. รายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2562 จําแนกรายไดตามปงบประมาณ  

ผลการวิเคราะหการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการ วิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยพบวาภาพรวม

รายไดมีการปรับเพิ่มข้ึนทุกป ซึ่งรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน

ปงบประมาณ 2562 จํานวน 1,311,212,161.70 บาท  คิดเปนรอยละ 37.79 ปงบประมาณ 2561 

จํ านวน 1,105 ,079,968.22  บาท คิดเปนรอยละ 31.85 และป งบประมาณ 2560 จํ านวน 

1,052,784,117.05 บาท คิดเปนรอยละ 30.34 ตามลําดับจากตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มกีารนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การใหความสําคัญกับคณาจารย บุคลากร ผูมี
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สวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ การมุงเนนผลลัพธและการสรางคุณคา การมุงเนน

อนาคต การเรียนรูขององคกรของแตละบุคคล และ ความรับผิดชอบตอสังคม  

ภาพรวมรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

2562 รายไตรมาสรายไดมีการปรับเพิ่มข้ึนมากที่สุด ไตรมาสที่4 จํานวน 353,215,950.57 บาท  คิด

เปนรอยละ 26.94 ไตรมาสที่ 3 จํานวน 336,681,291.31 บาท คิดเปนรอยละ 25.68 ไตรมาสที่ 2 

จํานวน 321,121,855.35 บาท คิดเปนรอยละ 24.49 ไตรมาสที่ 1 จํานวน 300,193,064.47 บาท คิด

เปนรอยละ 22.89 รองลงมาคือปงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่4 จํานวน 292,261,512.72บาท  คิด

เปนรอยละ 26.45 ไตรมาสที่ 3 จํานวน 278,082,456.05บาท คิดเปนรอยละ 25.16 ไตรมาสที่ 2 

จํานวน 272,551,729.46บาท คิดเปนรอยละ 24.66 ไตรมาสที่ 1 จํานวน 262,184,269.99บาท คิด

เปนรอยละ 23.73 และปงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่4 จํานวน 273,877,879.24 บาท  คิดเปนรอย

ละ 26.01 ไตรมาสที่ 3 จํานวน 271,839,950.85บาท คิดเปนรอยละ 25.82 ไตรมาสที่ 2 จํานวน 

262,326,875.53 บาท คิดเปนรอยละ 24.92 ไตรมาสที่ 1 จํานวน 244,739,411.43บาท คิดเปนรอย

ละ 23.25 ตามลําดับ จากตัวเลขและผลดังกลาว พิจารณาไดวาการนําไปสูการพัฒนาการมีรายได

เพิ่มข้ึนมีปจจัยดังน้ี1. สงเสริมใหมีการจัดบริการวิชาการแกสังคมที่หลากหลายรูปแบบมีการเพิ่ม

หลักสูตรบริการวิชาการใหมและกิจกรรมนําไปสูความพึงพอใจของผูรับบริการที่ครอบคลุมถึง

กลุมเปาหมายของการใหบริการวิชาการ ไดแก นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ศิษยเกา 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ตามลักษณะกลุมวิชาการ วิชาชีพตาง ๆ 2. ประชาสัมพันธและจัดการ

เผยแพรผลงานดานวิชาการอยางมีเปาหมายเพื่อสรางภาพลักษณและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

ภาพรวมรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

2562 รายไดรายเดือนมีการปรับเพิ่มข้ึนมากที่สุด งวดที่12 เดือนกันยายน จํานวน 235,191,169.51 

บาท  คิดเปนรอยละ 49.86 รองลงมางวดที1่1 คือเดือนสิงหาคม จํานวน 227,743,780.67 บาท คิด

เปนรอยละ 50.49 และงวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม จํานวน 196,226,386.89 บาท คิดเปนรอยละ 

48.06  ปงบประมาณ 2561 งวดที่12 เดือนกันยายน จํานวน 127,976,747.49บาท  คิดเปนรอยละ 

27.13 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม จํานวน 117,411,700.44บาท คิดเปนรอยละ 26.03 งวดที่ 10 เดือน

กรกฎาคม จํานวน 111,302,891.14บาท คิดเปนรอยละ 27.26 และปงบประมาณ 2560 งวดที่ 12 

เดือนกันยายน จํานวน 108,513647.11 บาท  คิดเปนรอยละ 23.01 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม จํานวน 

105,926,369.87บาท คิดเปนรอยละ 23.48  งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคมจํานวน 100,766.53.14 บาท 

คิดเปนรอยละ 24.68  ตามลําดับ จากตัวเลขและผลดังกลาว พิจารณาไดวารายไดที่ไดรับจาก

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะเพิ่มข้ึนตามการเบิกจายของโครงการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้น

ตามขอกําหนดเวลาของแตละโครงการน้ันๆ และทําการเบิกจายเงินตามระยะเวลากอนสิ้นสุด

งบประมาณประจําป 
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2. รายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2562 จําแนกตามประเภทรายได 

การเพิ่มข้ึนหรือลดลงรายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ประกอบดวยรายไดหลัก 2 ประเภทไดแก รายไดกองทุนสนับสนุน

การวิจัยสวนกลาง และรายไดกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน 

รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง และคณะ/หนวยงานเพิ่มข้ึนทุกป ซึ่ง

รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง ปงบประมาณ 2562 เพิ่มข้ึนมากที่สุดจํานวน 

747,708,930.42บาท   คิด เป นร อยละ 48.21 รองลงมา คือป งบประมาณ 2561 จํ านวน 

603,234,770.19บาท คิดเปนรอยละ 38.89 และปงบประมาณ 2560 จํานวน 570,990,988.60บาท 

คิดเปนรอยละ 36.81 ตามลําดับ รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 

2562 จํ านวน 563,503,231.28บาท  คิดเปนรอยละ 36.33 ปงบประมาณ 2561 จํ านวน 

503,502,018.72บาท คิดเปนรอยละ 32.46 และปงบประมาณ 2560 จํานวน 484,025,987.92บาท 

คิดเปนรอยละ 31.21 ตามลําดับจากขอมูลตัวเลขขางตนสรุปไดวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สวนกลาง มีอัตรารายไดที่มากวาเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน เน่ืองจากการรับ

รายไดสวนกลางคิดอัตราการจัดเก็บจากระเบียบประกาศที่กําหนดไวของสวนงานรายไดที่เกี่ยวของกบั

รายไดสนับสนุนการวิจัยทั้งมหาวิทยาลัย  

รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง และคณะ/หนวยงานเพิ่มข้ึนทุกป ซึ่ง

รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง ปงบประมาณ 2562 เพิ่มข้ึนมากที่สุดจํานวน 

747,708,930.42บาท   คิด เป นร อยละ 48.21 รองลงมา คือป งบประมาณ 2561 จํ านวน 

603,234,770.19บาท คิดเปนรอยละ 38.89 และปงบประมาณ 2560 จํานวน 570,990,988.60บาท 

คิดเปนรอยละ 36.81 ตามลําดับ รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 

2562 จํ านวน 563,503,231.28บาท  คิดเปนรอยละ 36.33 ปงบประมาณ 2561 จํ านวน 

503,502,018.72บาท คิดเปนรอยละ 32.46 และปงบประมาณ 2560 จํานวน 484,025,987.92บาท 

คิดเปนรอยละ 31.21 ตามลําดับ จากขอมูลตัวเลขขางตนสรุปไดวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยสวนกลาง มีอัตรารายไดที่มากวาเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนคณะ/หนวยงาน เน่ืองจากการ

รับรายไดสวนกลางคิดอัตราการจัดเก็บจากระเบียบประกาศที่กําหนดไวของสวนงานรายไดที่เกี่ยวของ

กับรายไดสนับสนุนการวิจัยทั้งมหาวิทยาลัย  

รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวนกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกนชวงเดือนกันยายน 

อัตรารายไดเพิ่มมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 112,191,169.51บาท  คิดเปนรอยละ 41.71 
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ปงบประมาณ2561 จํานวน 80,976,747,49บาท คิดเปนรอยละ 30.10 และปงบประมาณ2560 

จํานวน 75,833,249.03บาท คิดเปนรอยละ 28.19  รองลงมาคือ ชวงเดือนสิงหาคม อัตรารายได

เพิ่มข้ึนมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 81,240,549.39บาท  คิดเปนรอยละ 34.80 

ปงบประมาณ2561 จํานวน 79,310,945.13บาท คิดเปนรอยละ 33.97 และปงบประมาณ2560 

จํานวน 72,926,369.87บาท คิดเปนรอยละ 31.23  และชวงเดือนกรกฎาคม อัตรารายไดเพิ่มมาก

ที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 96,226,386.89บาท  คิดเปนรอยละ 41.78 ปงบประมาณ2561 

จํานวน 69,302,891.14บาท คิดเปนรอยละ 30.09 และปงบประมาณ2560 จํานวน 64,766,530.14

บาท คิดเปนรอยละ 28.12  จากขอมูลตัวเลขขางตนสรุปไดวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สวนกลาง มีอัตรารายไดที่มากวาในเดือนกันยายนปงบประมาณ 2562 มีอัตราที่สูงที่สุด รองลงมาคือ

เดือนกันยายนปงบประมาณ 2561 และเดือนกนัยายนปงบประมาณ 2560 ตามลําดับ เน่ืองจากการ

รับรายไดตองทําการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในรอบปงบประมาณและขอกําหนดในขอตกลง

โครงการวิจัยน้ันๆ 

รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ชวงเดือน

กันยายน อัตรารายไดเพิ่มมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 78,191,169.51บาท  คิดเปนรอย

ละ 29.07 ปงบประมาณ2561 จํานวน 69,298,797.99บาท คิดเปนรอยละ 25.76 และปงบประมาณ

2560 จํานวน 76,513,647.11บาท คิดเปนรอยละ 28.44  รองลงมาคือ ชวงเดือนสิงหาคม อัตรา

รายไดเพิ่มข้ึนมากที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน77,743,780.67บาท  คิดเปนรอยละ 33.30 

ปงบประมาณ2561 จํานวน 60,411,700.44บาท คิดเปนรอยละ 25.87 และปงบประมาณ2560 

จํานวน 59,926,369.87บาท คิดเปนรอยละ 25.67  และชวงเดือนกรกฎาคม อัตรารายไดเพิ่มมาก

ที่สุดในปงบประมาณ 2562 จํานวน 66,226,386.89บาท  คิดเปนรอยละ 28.76 ปงบประมาณ2561 

จํานวน 51,302891.14บาท คิดเปนรอยละ 22.28 และปงบประมาณ2560 จํานวน 51,008401.01

บาท คิดเปนรอยละ 22.15  จากขอมูลตัวเลขขางตนสรุปไดวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยสวน

คณะ/หนวยงาน มีอัตรารายไดเพิ่มข้ึนตอเน่ืองในทุกเดือน เน่ืองจากตองทําการเบิกจายรายไดตองทํา

การเบิกจายใหแลวเสร็จภายในรอบปงบประมาณและขอกําหนดในขอตกลงโครงการวิจัยน้ันๆ 

3. รายไดจากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2562  จําแนกตามสวนงาน 

ผลการวิเคราะหพบวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

สํานักงานอธิการบดีมีรายไดมากที่สุด จํานวน 32,275,432.40 บาท คิดเปนรอยละ 22.86 รองลงมาคือ 

คณะแพทยศาสตร จํานวน 31,270,405.83 บาท คิดเปนรอยละ 21.98 และคณะเกษตรศาสตร 
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จํานวน 12,847,783.76 บาท คิดเปนรอยละ 9.03 รายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 สํานักงานอธิการบดีมีรายไดมากที่สุด จํานวน 44,519,213.99 บาท คิดเปนรอยละ 26.86 

รองลงมาคือ คณะแพทยศาสตร จํานวน 31,443,565.67 บาท คิดเปนรอยละ 18.94 และคณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 13,238,622.54 บาท คิดเปนรอยละ 7.97 และรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานอธิการบดีมีรายไดมากที่สุด จํานวน 45,429,156.38 บาท 

คิดเปนรอยละ 22.36 รองลงมาคือ คณะแพทยศาสตร จํานวน 43,171,848.39 บาท คิดเปนรอยละ 

21.25 และคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 22,519,293.63 บาท คิดเปนรอยละ 11.08  จากขอมูลตัวเลข

ขางตนสรุปไดวารายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยแยกตามสวนงาน มีอัตรารายไดเพิ่มข้ึนตอเน่ือง

จากตองทําการเบิกจายรายไดตองทําการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในรอบปงบประมาณและขอกําหนด

ในขอตกลงโครงการวิจัยน้ันๆ 

 

 

2. ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 

จากสรุปผลการวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ดังกลาวขางตน มีขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการวางแผนในการ

บริหารการคลังใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ี  

2.1 จากผลการวิเคราะหควรสงเสริมใหมีการจัดบริการวิชาการแกสังคมที่

หลากหลายรูปแบบมีการเพิ่มหลักสูตรบริการวิชาการใหมและกิจกรรมนําไปสูความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่ครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายของการใหบริการวิชาการ ไดแก นักศึกษา บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย ศิษยเกา หนวยงานภาครัฐและเอกชน ตามลักษณะกลุมวิชาการ วิชาชีพตาง ๆ 

2.2 ควรมีการประชาสัมพันธและจัดการเผยแพรผลงานดานวิชาการอยางมเีปาหมาย

เพื่อสรางภาพลักษณและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

2.3 จากผลการวิเคราะหสามารถทราบถึงรายไดเพื่อนําไปพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เชน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินและคุณคาของมหาวิทยาลัย 

การจัดหารายไดจากการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน และวางแผนพัฒนาให

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยที่สามารถสรางรายไดจากการนํางานวิจัยนวัตกรรมสูเชิง

พาณิชย  

 

 

 

 



40 
 

 

3. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะห 

จากการวิเคราะหการพัฒนาการมีรายไดเพิ่มข้ึนมีปจจัยดังน้ี 

3.1 จากผลการวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562ควรนําขอมูลรายไดในรอบปที่ผานมา มาประกอบการ

พิจารณาจัดทํางบประมาณประจําป  

3.2 จากผลการวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ควรวางแผนกลยุทธในการจัดหารายไดจากการดําเนินการ

ดานการวิจัยและใหคําปรึกษาทางวิชาการ  

3.3 จากผลการวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพื่อทําการจัดหารายไดจากการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

3.4 ควรมีการวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อยางตอเน่ือง 

3.5 ควรมีการวิเคราะหรายไดเงินกองทุนสนับสนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศของผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจ และเปนขอมูลประกอบการวางแผนใน

การบริหารการคลังของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน            
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