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  การวิเคราะห�ค�าใช�จ�ายของบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ป$งบประมาณ พ.ศ.2562 เล�มนี้ เป,นการวิเคราะห�การเบิกจ�ายเงินเดือนและ
ค�าตอบแทนท่ีได�เบิกจ�ายให�กับบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ�มเปลี่ยนสถานภาพ ต้ังแต�
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ซ่ึงค�าใช�จ�ายบุคลากรประกอบไปด�วยเงินเดือน          
เงินประจําตําแหน�งผู�บริหาร เงินประจําตําแหน�งวิชาการ เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ เงินประจํา
ตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ เงินค�าตอบแทนเท�ากับอัตราเงินประจําตําแหน�ง เงินค�าตอบแทนรายเดือน     
ผู�ดํารงตําแหน�งระดับ 8, 8ว. เงินค�าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ันสูง เงินค�าตอบแทนอาจารย�  
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เงินสมทบและชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ(กบข) เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยไม�มีข�อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนต�างๆ และผู�บริหารไม�มีข�อมูลท่ีสามารถใช�ในการ
ตัดสินใจก็อาจส�งผลต�อการบริหารงบประมาณในระยะยาวได� ดังนั้น การวิเคราะห�ค�าใช�จ�ายของ
บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก�น ป$งบประมาณ    
พ.ศ.2562 จึงมีความสําคัญเป,นอย�างยิ่ง เพ่ือให�ผู�บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก�นสามารถใช�เป,น
ข�อมูลสารสนเทศในการบริหารงบประมาณในภาพรวมต�อไป ซ่ึงผู�จัดทําหวังเป,นอย�างยิ่งว�า           
การวิ เคราะห�ค� า ใช� จ� ายของ บุคลากรประ เภทพนักงานมหาวิทยาลั ย เปลี่ ยนสถานภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ป$งบประมาณ พ.ศ.2562  เล�มนี้ จะเป,นประโยชน�ต�อมหาวิทยาลัยขอนแก�น
และผู�บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ตลอดจนผู�ท่ีสนใจทุกท�าน 

  ในการนี้ ผู�วิเคราะห�ขอขอบพระคุณผู�ให�ความช�วยเหลือและคําแนะนํา คุณสุนิภา ไสวเงิน
ผู�อํานวยการกองคลัง คุณพรรณี ศักด์ิทัศนา หัวหน�างานงบประมาณ กองคลัง ท่ีได�ให�ข�อเสนอแนะใน
การจัดทําผลงานเชิงวิเคราะห�ในครั้งนี้จนสําเร็จด�วยดี 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญ  

มหาวิทยาลัยขอนแก�นมีฐานะเป�นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ.2558 ต้ังแต�วันท่ี 18 กรกฎาคม 2558 เป�นต*นมา โดยมหาวิทยาลัยได*
กําหนดหลักเกณฑ0การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของข*าราชการและลูกจ*างประจําเพ่ือบรรจุ เป�น
พนักงานมหาวิทยาลัย พร*อมท้ังกําหนดให*พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพได*รับเงินเดือนแรก
บรรจุเพ่ิมอีกร*อยละ 40 จากฐานเงินเดือนท่ีได*รับอยู�เดิม รวมท้ังให*ได*รับเงินประจําตําแหน�งและ
ค�าตอบแทนตามอัตราเดิมท่ีเคยได*รับอยู�ก�อนบรรจุ อีกท้ังยังมีสิทธิได*รับค�าตอบแทนประเภทอ่ืน เช�น 
เงินค�าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนแรกบรรจุสูงกว�าข้ันสูงของระดับตําแหน�ง เงินค�าตอบแทนตําแหน�ง
อาจารย0ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า และหากพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพได*รับ
แต�งต้ังให*ดํารงตําแหน�งทางบริหารก็จะมีสิทธิได*รับเงินประจําตําแหน�งบริหารตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

นอกเหนือจากการได*รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทนดังกล�าวข*างต*น 
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพยังได*รับสวัสดิการอย�างอ่ืน เช�น การเป�นสมาชิกกองทุน
บําเหน็จบํานาญข*าราชการ (กบข) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพและประสงค0เป�น
สมาชิก กบข. ต�อเนื่อง และการเป�นสมาชิกกองทุนประกันสังคมสําหรับลูกจ*างประจําท่ีลาออกจาก
ราชการเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงการเป�นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือเป�นสิทธิประโยชน0และความคุ*มครองในระหว�างปฏิบัติงานใน
สถานะพนักงานมหาวิทยาลัย 

ในปBงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยได*รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ เพ่ือเป�น
ค�าใช*จ�ายบุคลากรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพและพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ�นดิน 3,915,382,600.00 บาทตามลําดับ ซ่ึงเงินอุดหนุนค�าใช*จ�ายบุคลากรเป�นงบ
รายจ�ายท่ีได*รับจัดสรรมากท่ีสุดของงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีได*รับจัดสรรท้ังหมด และปIจจุบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก�นได*ดําเนินการบรรจุข*าราชการและลูกจ*างประจําท่ีลาออกจากราชการเพ่ือ
เปลี่ยนสถานภาพเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต�ปBงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึงปBงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 รวมจํานวนท้ังสิ้น 2,857 ราย รายละเอียดแสดงได*ดังตารางท่ี 1   
 
 



2 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนข*าราชการและลูกจ*างประจําท่ีแสดงเจตนาลาออกจากราชการ   
             เพ่ือบรรจุเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย ปBงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 
 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 
ข�าราชการ 

เปล่ียนสถานภาพ 
ลูกจ�างประจํา 

เปล่ียนสถานภาพ 
รวมท้ังส้ิน 

(ราย) 
2558 103 - 103 
2559 2,272 334 2,606 
2560 15 18 33 
2561 18 24 42 
2562 23 50 73 

รวมท้ังส้ิน 2,431 426 2,857 
 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น เป�นหน�วยงานท่ีมีบทบาทหน*าท่ี        
ในการควบคุม ตรวจสอบ และเบิกจ�ายเงินให*มีความถูกต*องตามระเบียบท่ีเก่ียวข*องและสอดคล*อง   
กับงบประมาณท่ีได*รับจัดสรร โดยดําเนินการเบิกจ�ายค�าใช*จ�ายบุคลากรซ่ึงประกอบด*วยเงินเดือน   
เงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทน รวมถึงเงินสมทบสวัสดิการกองทุนสิทธิประโยชน0ต�างๆ         
ของบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ จากงบประมาณท่ีได*รับอุดหนุนจากรัฐ
และงบประมาณเงินรายได*ของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ0ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือพิจารณาจาก
การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพท่ีมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนในแต�ละปBงบประมาณ ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยมีการกําหนดหลักเกณฑ0และข*อบังคับเก่ียวกับการให*ได*รับเงินค�าตอบแทนต�างๆ     
ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหากไม�มีข*อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการเบิกจ�ายค�าใช*จ�ายต�างๆ ก็อาจส�งผลกระทบ
ต�อการบริหารจัดการงบประมาณค�าใช*จ�ายบุคลากรในภาพรวมได*  

จากความเป�นมาและความสําคัญดังกล�าวข*างต*น ผู*วิเคราะห0ซ่ึงเป�นผู*รับผิดชอบในการ
เบิกจ�ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ   
จึ งได* ศึกษาวิ เคราะห0ค�าใช*จ� ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากการวิเคราะห0ค�าใช*จ�ายบุคลากร    
มีความสําคัญอย�างยิ่ง เพ่ือให*ผู*บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก�นสามารถใช*เป�นข*อมูลสารสนเทศ
ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณให*มีประสิทธิภาพและสอดคล*องให*กับงบประมาณท่ีได*รับ
จัดสรรต�อไป  
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1.2 วัตถุประสงค4การวิเคราะห4 
1.2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห0ค�าใช*จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ

ปBงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
1.3 ประโยชน4ท่ีคาดว8าจะได�รับ 

1.3.1 สามารถใช*เป�นข*อมูลสารสนเทศสําหรับผู*บริหารเพ่ือประกอบการบริหารจัดการด*าน
งบประมาณค�าใช*จ�ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยได* 
 
1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห4 

1.4.1 การวิเคราะห0ค�าใช*จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ปBงบประมาณ พ.ศ.2562 เล�มนี้ เป�นการวิเคราะห0ค�าใช*จ�ายท่ีได*เบิกจ�ายให*กับ
บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ โดยเบิกจ�ายจากแหล�งเงินงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐและงบประมาณเงินรายได* ปBงบประมาณ พ.ศ.2562 ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2561      
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 เฉพาะ 

 1) เงินเดือน 
 2) เงินประจําตําแหน�งบริหาร 
 3) เงินประจําตําแหน�งวิชาการ 
 4) เงินประจําตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ 
 5) เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ 
 6) เงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจําตําแหน�ง 
 7) เงินค�าตอบแทนรายเดือนระดับ 8 (ท่ีไม�มีสิทธิได*รับเงินประจําตําแหน�ง) 
 8) เงินค�าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 
 9) เงินค�าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนแรกบรรจุสูงกว�าข้ันสูงของตําแหน�ง 
10) เงินค�าตอบแทนตําแหน�งอาจารย0ผู*มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 
11) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข*าราชการ (กบข) 
12) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

1.4.2 การวิเคราะห0นี้ไม�รวมถึงบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ�นดิน
ท่ีเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน     
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และไม�รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช*เงินรายได*และ
พนักงานหน�วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
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1.5 คําจํากัดความเบ้ืองต�น 
1.5.1 ป�งบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต� 1 ตุลาคมของปBหนึ่ง ถึงวันท่ี 30 กันยายน

ของปBถัดไป และให*ใช*ปB พ.ศ.ท่ีถัดไปเป�นชื่อสําหรับปBงบประมาณนั้น 
1.5.2 เงินรายได�มหาวิทยาลัย หมายถึง เงินอุดหนุนท่ัวไปหรือเงินอ่ืนใดท่ีรัฐบาลจัดสรรให* 

เงินหรือทรัพย0สินซ่ึงมีผู*อุทิศให*แก�มหาวิทยาลัย เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึนและ
รายได*หรือผลประโยชน0จากกองทุนดังกล�าว ค�าธรรมเนียม ค�าบํารุง ค�าตอบแทน เบ้ียปรับ          
และค�าบริการต�างๆของมหาวิทยาลัย รายได*หรือผลประโยชน0ท่ีได*มาจากการลงทุนหรือร�วมทุนจาก
ทรัพย0สินของมหาวิทยาลัย รายได*หรือผลประโยชน0ท่ีได*มาจากการใช*ท่ีราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน0ใน
ท่ีราชพัสดุท่ีมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช* หรือจัดหาประโยชน0 และรายได*หรือผลประโยชน0อย�างอ่ืน 

1.5.3 พนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ หมายถึง ข*าราชการหรือลูกจ*างประจําท่ี
ล าออกจากร าชการ เ พ่ือ เปลี่ ยนสถานภาพ เป� นพนั ก งานมหาวิ ทย าลั ย  ต ามข* อ บั ง คับ
มหาวิทยาลัยขอนแก�นว�าด*วยการเปลี่ยนสถานภาพเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ*างของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 

1.5.4 ค8าใช�จ8ายบุคลากร หมายถึง รายจ�ายเพ่ือบริหารงานบุคคล รายจ�ายท่ีจ�ายในลักษณะ
เงินเดือน ค�าจ*าง และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ�ายควบเงินเดือน 
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บทที่  2 
หลักเกณฑ�ที่เกี่ยวข�องกับการวิเคราะห� 

 
 การวิเคราะห�คาใช�จายของบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
ป$งบประมาณ พ.ศ.2562 ผู�วิเคราะห�ได�ศึกษาหลักเกณฑ� ข�อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง
กับการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ดังนี้ 
 

2.1 เงินเดือน 
 ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาด�วยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากข�าราชการและลูกจ�างประจํา พ.ศ.2559 กําหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเพ่ิมอีกร�อยละ 40 จากอัตราเงินเดือน 
ท่ีได�รับอยูเดิมกอนเปลี่ยนสถานภาพ และหากไมถึงสิบบาทให�ป:ดเป;นสิบบาท เม่ือคํานวณอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุแล�วปรากฏวาเงินเดือนแรกบรรจุสูงกวาเงินเดือนข้ันสูง ให�ได�รับเงินเดือนแรกบรรจุ
ไมเกินอัตราเงินเดือนข้ันสูงของระดับตําแหนงนั้นๆ และการเบิกจายเงินเดือนในอัตราท่ีปรับเพ่ิม    
ร�อยละ 40 จะเบิกจายเม่ือได�รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ  

โดยข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาด�วยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558 และข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาด�วยเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารท่ีดํารงตําแหนง
ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู�อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู�อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขต ผู�อํานวยการกอง หัวหน�าสํานักงานคณบดี หัวหน�าสํานักงานผู�อํานวยการสถาบัน และ
หัวหน�าสํานักงานผู�อํานวยการสํานักหรือเทียบเทา พ.ศ.2559 ได�กําหนดอัตราเงินเดือนข้ันตํ่า-ข้ันสูง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตามระดับตําแหนงตางๆ แสดงได�ดังตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ตารางท่ี 2 แสดงเงินเดือนข้ันตํ่า-ข้ันสูงของระดับตําแหนง 
 

ประเภทตําแหน$ง ระดับตําแหน$ง 
ข้ันต่ํา 
(บาท) 

ข้ันสูง 
(บาท) 

1. ประเภทบริหาร 1.1 ผู�อํานวยการสํานักงานบดีหรือเทียบเทา 
1.2 ผู�อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
1.3 ผู�อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 
1.4 ผู�อํานวยการกอง 
1.5 หัวหน�าสํานักงานคณบดี 
1.6 หัวหน�าสํานักงานผู�อํานวยการสถาบัน 
1.7 หัวหน�าสํานักงานผู�อํานวยการสํานักหรือ
เทียบเทา 

45,990 
37,330 
37,330 
37,330 
37,330 
37,330 
37,330 

98,510 
83,310 
83,310 
83,310 
83,310 
83,310 
83,310 

 
2. ประเภทวิชาการ 2.1 อาจารย� 

2.2 ผู�ชวยศาสตราจารย�/อาจารย�ชํานาญการ 
2.3 รองศาสตราจารย�/อาจารย�เชี่ยวชาญ 
2.4 ศาสตราจารย�/อาจารย�เชี่ยวชาญพิเศษ 
2.5 ศาสตราจารย�ได�รับเงินเดือนข้ันสูง 

- 
- 
- 
- 
- 

59,450 
81,140 
95,940 
101,340 
104,720 

3. ประเภทสนับสนุน
(กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ) 

3.1 ปฏิบัติการ 
3.2 ชํานาญการ 
3.3 ชํานาญการพิเศษ 
3.4 เชี่ยวชาญ 

- 
21,070 
31,000 
43,960 

34,230 
55,490 
74,320 
87,870 

4. ประเภทสนับสนุน
(กลุมปฏิบัติงานท่ัวไป) 

4.1 ปฏิบัติงาน 
4.2 ชํานาญงาน 
4.3 ชํานาญงานพิเศษ 

- 
14,270 
21,580 

26,740 
49,310 
69,770 
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2.2 เงินประจําตําแหน$งและค$าตอบแทนรายเดือนประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน  
 ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาด�วยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558 กําหนดให�พนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหนงตามตําแหนงท่ีได�รับอยูเดิมกอนเปลี่ยน
สถานภาพ โดยอัตราเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือนของตําแหนงประเภทวิชาการและ
ประเภทสนับสนุน แสดงได�ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 อัตราเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน 
 

ประเภทตําแหน$ง ระดับตําแหน$ง 
เงินประจํา
ตําแหน$ง 

(บาท/เดือน) 

ค$าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 
1. ประเภทวิชาการ 
ท่ีทําหน�าท่ีสอนและวิจัย 
ในระดับอุดมศึกษา 

1.1 ผู�ชวยศาสตราจารย� 
1.2 รองศาสตราจารย� 
1.3 ศาสตราจารย� 
1.4 ศาสตราจารย�รับเงินเดือนข้ันสูง 

5,600 
9,900 
13,000 
15,600 

5,600 
9,900 
13,000 
15,600 

2. ประเภทวิชาการ 
ท่ีทําหน�าท่ีสอนและวิจัย 
ในระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา 

2.1 อาจารย�ชํานาญการ 
2.2 อาจารย�เชี่ยวชาญ 
2.3 อาจารย�เชี่ยวชาญพิเศษ 

5,600 
9,900 
13,000 

5,600 
9,900 
13,000 

3. ประเภทสนับสนุน 
กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ 
(วิชาชีพเฉพาะ) 

3.1 ชํานาญการ 
3.2 ชํานาญการพิเศษ 
3.3 เชี่ยวชาญ 

3,500 
5,600 
9,900 

- 
5,600 
9,900 

4. ประเภทสนับสนุน 
กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ 
(เชี่ยวชาญเฉพาะ) 

4.1 ชํานาญการ 
4.2 ชํานาญการพิเศษ 
4.3 เชี่ยวชาญ 

- 
- 

9,900 

- 
3,500 
9,900 
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2.3 เงินประจําตําแหน$งประเภทบริหาร 
 ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาด�วย เงินเดือน เงินประจําตําแหนงบริหารและเงิน
ประจําตําแหนงทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ.2562 กําหนดให�พนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพท่ีได�รับแตงต้ังให�ดํารงตําแหนงทางบริหารมีสิทธิได�รับเงินประจํา
ตําแหนงทางบริหารตามอัตราท่ีกําหนดและเบิกจายเงินจากแหลงงบประมาณท่ีกําหนด  
 การเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางบริหารจะต�องพิจารณาหลักเกณฑ�การกําหนดกลุมของ
คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตหรือสวนงานอ่ืนท่ี

เร ียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาและหนวยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
รวมถึงพิจารณาแหลงงบประมาณเบิกจายและจํานวนตําแหนงผู�บริหาร แสดงได�ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 อัตราเงินประจําตําแหนงบริหาร จํานวนผู�บริหารและแหลงงบประมาณเบิกจาย 
 

ตําแหน$ง 
เงินประจําตําแหน$ง

(บาท/เดือน) 
จํานวนผู�บริหาร 

แหล$งงบประมาณ 
สําหรับเบิกจ$าย 

1. อธิการบดี 100,000 1 ตําแหนง เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
2. รองอธิการบดี 50,000 10 ตําแหนง เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
3. ผู�ชวยอธิการบดี 25,000 12 ตําแหนง เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
4. คณบดี 
    4.1 กลุมท่ี 1     
    4.2 กลุมท่ี 2  
    4.3 กลุมท่ี 3 

 
50,000 
45,000 
40,000 

 
1 ตําแหนง 
1 ตําแหนง 
1 ตําแหนง 

 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 

5. รองคณบดี 
    5.1 กลุมท่ี 1 
     
    

    5.2 กลุมท่ี 2  
     
     

    5.3 กลุมท่ี 3 

 
25,000 

 
 

25,000 
 
 

25,000 

 
ไมเกิน 5 ตําแหนง 

 
 

ไมเกิน 4 ตําแหนง 
 
 

ไมเกิน 3 ตําแหนง 

 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย  
(เบิกได� 3 ตําแหนง สวนที่เกนิ
เบิกจากเงินรายได�สวนงาน) 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 

(เบิกได� 3 ตําแหนง สวนที่เกนิ
เบิกจากเงินรายได�สวนงาน) 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 

6. ผู�ชวยคณบดี 
    6.1 กลุมท่ี 1     
    6.2 กลุมท่ี 2  
    6.3 กลุมท่ี 3 

 
12,500 
12,500 
12,500 

 
ไมเกิน 5 ตําแหนง 
ไมเกิน 4 ตําแหนง 
ไมเกิน 3 ตําแหนง 

 
เงินรายได�สวนงาน 
เงินรายได�สวนงาน 
เงินรายได�สวนงาน 
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ตารางท่ี 4 อัตราเงินประจําตําแหนงบริหาร จํานวนผู�บริหารและแหลงงบประมาณเบิกจาย(ตอ) 
 

ตําแหน$ง 
เงินประจําตําแหน$ง

(บาท/เดือน) 
จํานวนผู�บริหาร 

แหล$งงบประมาณ 
สําหรับเบิกจ$าย 

7. ผู�อํานวยการสถาบัน สํานักหรือท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
สวนงาน 
    7.1 กลุมท่ี 1 
    7.2 กลุมท่ี 2 

 
 
 

45,000 
40,000 

 
 
 

1 ตําแหนง 
1 ตําแหนง 

 
 
 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 

8. รองผู� อํานวยการสถาบัน สํานัก 
หรื อ ท่ี เ รี ยก ช่ืออย า ง อ่ืน ท่ีมี ฐ านะ
เทียบเทาสวนงาน 
    8.1 กลุมท่ี 1 
    8.2 กลุมท่ี 2 

 
 
 

12,500 
12,500 

 
 
 

ไมเกิน 3 ตําแหนง 
ไมเกิน 2 ตําแหนง 

 
 
 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 

10. ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 21,000 1 ตําแหนง เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
11 . ผู� อํ าน วยการสํ า นั ก ง านสภา
มหาวิทยาลัย ผู�อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขต ผู�อํานวยการกองบริหารงาน
สถาบัน สํานัก หรือท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาสวนงาน 
    11.1 กลุมท่ี 1 
    11.2 กลุมท่ี 2 
    11.3 กลุมท่ี 3 

 
 
 
 
 

16,000 
14,000 
12,000 

 
 
 
 
 

1 ตําแหนง 
1 ตําแหนง 
1 ตําแหนง 

 
 
 
 
 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 
เงินรายได�มหาวิทยาลัย 

 
 นอกจากนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพท่ีได�รับแตงต้ังให�ดํารงตําแหนงรักษาการ
แทนตําแหนงบริหารในกรณีท่ีเป;นตําแหนงวางและเป;นการปฏิบัติหน�าท่ีตามตําแหนงดังกลาวให�มีสิทธิ
ได�รับเงินประจําตําแหนงบริหารตามอัตราท่ีกําหนดนี้ นับแตวันท่ีเข�าปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหนงท่ีได�รับ
แตงต้ังให�รักษาการแทนจนถึงวันท่ีพ�นจากการปฏิบัติหน�าท่ีดังกลาว 
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2.4 เงินค$าตอบแทนพิเศษ 
 ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาด�วยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากข�าราชการและลูกจ�างประจํา พ.ศ.2559 กําหนดให�พนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพได�รับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพ่ิมข้ึนร�อยละ 40 จากอัตรา
เงินเดือนเดิมท่ีได�รับกอนเปลี่ยนสถานภาพ หากคํานวณแล�วพบวาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสูงกวา
เงินเดือนข้ันสูงของระดับตําแหนง จะได�รับเงินเดือนแรกบรรจุไมเกินเงินเดือนข้ันสูงของระดับตําแหนง
นั้นๆ ท้ังนี้ สวนท่ีเกินเงินเดือนข้ันสูงให�ได�รับเป;นเงินคาตอบแทนพิเศษไปจนกวาจะพ�นสภาพการเป;น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 8/2558) 
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจําป$ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและ
ประเภทสนับสนุน กําหนดให�เลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพป$ละ 1 ครั้ง 
ในวันท่ี 1 ตุลาคม และร�อยละท่ีได�เลื่อนรายบุคคลให�คํานวณจากฐานการคํานวณในแตละชวงเงินเดือน
ตามท่ีกําหนด แตต�องไมเกินอัตราเงินเดือนข้ันสูงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละประเภทตําแหนง
และระดับตําแหนง กรณีท่ีเกินอัตราเงินเดือนข้ันสูงให�ได�รับเป;นคาตอบแทนพิเศษตามรอบการประเมิน
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
2.5 เงินค$าตอบแทนตําแหน$งอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี8/2560) 
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจายเงินคาตอบแทนสําหรับผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ กําหนดให�พนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพตําแหนงอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกได�รับเงินคาตอบแทน อัตรา
เดือนละ 5,000 บาท โดยให�เบิกจายภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป$ นับแตวันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป;น
พนักงานมหาวิทยาลัย และเบิกจายจากงบประมาณเงินรายได�สวนงาน หากสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหลังจากวันท่ีเปลี่ยนสถานภาพ ให�ได�รับเงินคาตอบแทนต้ังแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา หาก
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพได�รับแตงต้ังให�ดํารงตําแหนงผู�ชวยศาสตราจารย�กอนครบ
ระยะเวลาการได�รับเงินคาตอบแทนก็จะไมมีสิทธิได�รับคาตอบแทนต้ังแตวันท่ีได�รับแตงต้ังให�ดํารง
ตําแหนงนั้น  
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2.6 เงินสมทบและเงินชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
 ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2549 สมาชิกกองทุน
บําเหน็จบํานาญข�าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป;นพนักงานมหาวิทยาลัยและประสงค�เป;นสมาชิก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการตอเนื่องได� โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนจะหักเงินสะสมจากเงินเดือน
ของสมาชิกในอัตราร�อยละ 3  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และสมาชิกสามารถ
แจ�งความประสงค�ในการหักเงินสะสมเพ่ิมสูงสุดได�ไมเกินร�อยละ 15  และมหาวิทยาลัยจะต�องจายเงิน
สมทบในอัตราร�อยละ 3 และจายเงินชดเชยในอัตราร�อยละ 2 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนของสมาชิกแต
ละราย พร�อมท้ังนําสงเงินสะสม สมทบและชดเชยเข�ากองทุนตามท่ีกําหนด 
 
2.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 ตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2533 พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ
ท่ีได�รับเงินบําเหน็จหรือเงินบําเหน็จรายเดือน ซ่ึงจะไมมีสิทธิได�รับสวัสดิการจากรัฐในฐานะผู�รับ
บํานาญ ถือเป;นลูกจ�างและผู�ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จะได�รับสิทธิ
ประกันสังคมเพ่ือเป;นสวัสดิการและสิทธิประโยชน�ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปPวย กรณี
ทุพพลภาพหรือตาย ท้ังท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานและนอกเหนือจากการทํางาน รวมถึงประโยชน�
ทดแทนกรณีสงเคราะห�บุตร กรณีชราภาพ และกรณีวางงาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนจะหักเงิน
สมทบสวนของลูกจ�างจากเงินเดือนในอัตราร�อยละ 5 สูงสุดไมเกิน 750 บาท/เดือน และมหาวิทยาลัย
จะต�องจายเงินสมทบสวนของนายจ�างเข�ากองทุนประกันสังคมในอัตราท่ีเทากับเงินสมทบสวนของ
ลูกจ�างแตละราย 
 
2.8 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก$น 
 ตามข�อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2560      
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพท่ีไมเป;นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการและแสดง
ความประสงค�เป;นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเป;นการ
ออมทรัพย�และเป;นสวัสดิการตลอดจนหลักประกันเม่ือสมาชิกตาย หรือออกจากการเป;นผู�ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนจะหักเงินสะสมจากเงินเดือนของสมาชิกในอัตราร�อยละ 3 
ซ่ึงสมาชิกสามารถแจ�งความประสงค�ในการหักเงินสะสมเพ่ิมสูงสุดไมเกินร�อยละ 15 และมหาวิทยาลัย
จะต�องจายเงินสมทบของสมาชิกแตละรายในอัตราร�อยละ 3 เข�ากองทุนตามท่ีกําหนด 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิเคราะห� 

 
การวิเคราะห�คาใช�จายของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 ผู�วิเคราะห�ได�ดําเนินการวิเคราะห� ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
1. การกําหนดวัตถุประสงค�ของการวิเคราะห� 
2. ขอบเขตของข�อมูลท่ีใช�ในการวิเคราะห� 
3. ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
4. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
5. แหลงข�อมูลและการเก็บรวบรวมข�อมูล 
6. การวิเคราะห�ข�อมูลและการนําเสนอ 
 

3.1 การกําหนดวัตถุประสงค�ของการวิเคราะห� 
ผู�วิเคราะห�ได�กําหนดวัตถุประสงค�ของการวิเคราะห�คาใช�จายบุคลากรประเภทพนักงาน

มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให�มีข�อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ และผู�บริหารสามารถใช�ข�อมูลประกอบการวางแผน
งบประมาณได� 

 
3.2 ขอบเขตของข!อมูลท่ีใช!ในการวิเคราะห� 

 ข�อมูลท่ีใช�การวิเคราะห�ครั้งนี้ ได�แก ข�อมูลการเบิกจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนงบริหาร 
เงินประจําตําแหนงวิชาการ เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ เงินประจําตําแหนงเชี่ยวชาญ          
เงินคาตอบแทนเทากับเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนรายเดือนระดับ 8 (ท่ีไมมีสิทธิได�รับเงิน
ประจําตําแหนง) เงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน เงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนแรก
บรรจุสูงกวาข้ันสูงของตําแหนง เงินคาตอบแทนตําแหนงอาจารย�ผู�มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ท่ีได�เบิกจายให�พนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ในป$งบประมาณ พ.ศ.2562 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี     
30 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินท่ีเปAนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในสถาบัน อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญั ติระเ บียบข� าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช�เงินรายได�และ
พนักงานหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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3.3 ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข!อมูล 
ผู�วิเคราะห�ได�รวบรวมข�อมูลการเบิกจายเงินของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ    

จากระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (Payroll) ภายใต�ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน     
โดยเกณฑ�พึงรับ– พึงจายลักษณะ 3 มิติและระบบบัญชีต�นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(KKUFMIS: KhonKaen University Fiscal Management Information System) ต้ังแตวันท่ี      
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562  

 
3.4 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข!อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช�ในเก็บรวบรวมข�อมูลสําหรับการวิเคราะห�ในครั้งนี้ ได�แก ตารางเก็บรวบรวม
ข�อมูลท่ีผู�วิเคราะห�ได�สร�างข้ึนโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือใช�เก็บรวบรวมข�อมูล
จํานวนเงินท่ีได�เบิกจายจริงให�กับพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ โดยเก็บข�อมูลเปAนรายเดือน 
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562  
 
3.5 แหล-งข!อมูลและการเก็บรวบรวมข!อมูล 

ผู�วิเคราะห�ได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือนําข�อมูลมาศึกษาคาใช�จายท่ีได�เบิกจายจริง
ให�กับพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ป$งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี
รายละเอียดการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้ 

3.5.1 ข�อมูลท่ีนํามาใช�ในการวิเคราะห� มีดังนี้ 
 1)   เงินเดือน 
 2)   เงินประจําตําแหนงบริหาร 
 3)   เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 
 4)   เงินประจําตําแหนงเชี่ยวชาญ 
 5)   เงินประจําตําแหนงวิชาการ 
 6)   เงินคาตอบแทนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง 
 7)   เงินคาตอบแทนระดับ 8 (ท่ีไมมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหนง) 
 8)   เงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 
 9)   เงินคาตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนแรกบรรจุสูงกวาข้ันสูงของตําแหนง 
 10) เงินคาตอบแทนตําแหนงอาจารย�ผู�มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
 11) เงินสมทบและชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข) 
 12) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
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3.5.2 แหลงข�อมูล เนื่องจากข�อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห�มีการรวบรวมและบันทึกไว�เรียบร�อย
แล�ว ดังนั้น ข�อมูลดังกลาวจึงเปAนข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงผู�วิเคราะห�ได�เก็บรวมรวม
ข�อมูลจากแหลงข�อมูล ดังนี้ 

 1) สําเนาเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีได�รับการอนุมัติใช�และเบิก
จายเงินของกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2) ข�อมูลการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีผู�วิเคราะห�ได�บันทึกการเบิกจายเงิน
ไว�ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ�พึงรับ– พึงจายลักษณะ 3 มิติและระบบบัญชี
ต�นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKUFMIS: KhonKaen University Fiscal 
Management Information System) 

3.5.3 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิเคราะห�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลคาใช�จาย   
ท่ีได�เบิกจายจริงให�กับพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ต้ังแตวันท่ี      
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 
3.6 การวิเคราะห�ข!อมูลและการนําเสนอ 
 ผู�วิเคราะห�ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel สําหรับการ
ประมวลผลและวิเคราะห�คํานวณคาตางๆ สถิติท่ีใช�เปAนคาร�อยละ และมีการนําเสนอข�อมูลในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิ 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห� 

 
การวิ เคราะหค�าใช�จ� ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 ผู�วิเคราะหได�ดําเนินการตามวัตถุประสงคเพ่ือให�มี
ข�อมูลสารสนเทศค�าใช�จ�ายบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพท่ีได�เบิกจ�ายจริง                
ในป&งบประมาณ พ.ศ.2562  สามารถนําเสนอข�อมูลการวิเคราะหได�ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหข�อมูลอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 

4.2 การวิเคราะหข�อมูลค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562  

 
4.1 การวิเคราะห�ข�อมูลอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 4.1.1 การวิเคราะห�ข�อมูลอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามประเภทการเปล่ียนสถานภาพ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 
             จําแนกตามประเภทการเปลี่ยนสถานภาพ 
 

ประเภทการเปล่ียนสถานภาพ 
รวม 

จํานวน(คน) ร�อยละ 
ข�าราชการเปลี่ยนสถานภาพ 2,064 85.86 

ลูกจ�างประจําเปลี่ยนสถานภาพ 340 14.14 
รวม 2,404 100.00 

               หมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
  
 จากตารางท่ี 5 พบว�า พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพส�วนใหญ�เป;นข�าราชการเปลี่ยน
สถานภาพ จํานวน 2,064 คน คิดเป;นร�อยละ 85.86 และเป;นลูกจ�างประจําเปลี่ยนสถานภาพ จํานวน 
340 คน คิดเป;นร�อยละ 14.14 ตามลําดับ นําเสนอเป;นแผนภูมิได�ดังแผนภูมิท่ี 1 



แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตร
              ป&งบประมาณ พ
 

       
     
 
 4.1.2 การวิเคราะห�ข�อมูลอัตรา
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
             จําแนกตามประเภทตําแหน�ง
 

ประเภทตําแหน2ง

               หมายเหตุ: ข�อมูล ณ

85.86%
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แสดงการเปรียบเทียบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามประเภทการเปลี่ยนสถานภาพ 

การวิเคราะห�ข�อมูลอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
 จําแนกตามประเภทตําแหน2ง 

แสดงรายละเอียดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
จําแนกตามประเภทตําแหน�ง  

ประเภทตําแหน2ง 
รวม 

จํานวน(คน) 
บริหาร 26 
วิชาการ 600 
สนับสนุน 1,778 

รวม 2,404 
ข�อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

14.14%

ข�าราชการเปล่ียนสถานภาพ
ลูกจ�างประจําเปล่ียนสถานภาพ

าพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ  
 

 

บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 

แสดงรายละเอียดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ร�อยละ 
1.08 
24.96 
73.96 
100.00 

ข�าราชการเปล่ียนสถานภาพ
ลูกจ�างประจําเปล่ียนสถานภาพ



 จากตารางท่ี 6 พบว�า พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพส�วนใหญ�เป;นบุคลากรประเภท
สนับสนุน มีจํานวนท้ังสิ้น 1
คน คิดเป;นร�อยละ 24.96
นําเสนอเป;นแผนภูมิได�ดังแผนภูมิท่ี
 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ   
              ป&งบประมาณ พ
 

         
 
 
 4.1.3 การวิเคราะห�ข�อมูลอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ                            
              ป&งบประมาณ พ
 

คณะ

สํานักงานอธิการบดี
คณะเกษตรศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร

73
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พบว�า พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพส�วนใหญ�เป;นบุคลากรประเภท
1,778 คน คิดเป;นร�อยละ 73.96 รองลงมาคือประเภทวิชาการ จํานวน 

24.96 และประเภทบริหาร จํานวน 26 คน คิดเป;นร�อยละ 
นําเสนอเป;นแผนภูมิได�ดังแผนภูมิท่ี 2 

แสดงการเปรียบเทียบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ   
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามประเภทตําแหน�ง 

การวิเคราะห�ข�อมูลอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
 จําแนกตามตามหน2วยงาน 

แสดงรายละเอียดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ                            
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน         

คณะ/หน2วยงาน 
รวม

จํานวน(คน) 
สํานักงานอธิการบดี 161 
คณะเกษตรศาสตร 58 
คณะทันตแพทยศาสตร 110 

1.08%

24.96%

73.96%

พบว�า พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพส�วนใหญ�เป;นบุคลากรประเภท
รองลงมาคือประเภทวิชาการ จํานวน 600 

คิดเป;นร�อยละ 1.08 ตามลําดับ 

แสดงการเปรียบเทียบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ    

 

การวิเคราะห�ข�อมูลอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 

แสดงรายละเอียดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ                             

รวม 
ร�อยละ 
6.70 
2.41 
4.58 

บริหาร
วิชาการ
สนับสนุน
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ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ                             
              ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน (ต�อ) 
 

ส2วนงาน 
รวม 

จํานวน(คน) ร�อยละ 
คณะเทคนิคการแพทย 44 1.83 
คณะเทคโนโลยี 55 2.29 
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาเขตหนองคาย) 1 0.04 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 12 0.50 
คณะพยาบาลศาสตร 55 2.29 
คณะแพทยศาสตร 1,210 50.33 
คณะเภสัชศาสตร 93 3.87 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 32 1.33 
คณะวิทยาศาสตร 121 5.03 
คณะวิศวกรรมศาสตร 84 3.49 
คณะศิลปกรรมศาสตร 6 0.25 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) 1 0.04 
คณะศึกษาศาสตร 93 3.87 
คณะเศรษฐศาสตร 2 0.08 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 27 1.12 
คณะสัตวแพทยศาสตร 97 4.03 
คณะสาธารณสุขศาสตร 28 1.16 
บัณฑิตวิทยาลัย 8 0.33 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 6 0.25 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 0.87 
สํานักบริการวิชาการ 6 0.25 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 19 0.79 
สํานักหอสมุด 54 2.25 

รวม 2,404 100.00 
          หมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 



 จากตารางท่ี 7 
คณะแพทยศาสตร จํานวน 
จํานวน 161 คน คิดเป;นร�อยละ 
ตามลําดับ และส�วนงานท่ีมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพน�อยท่ีสุดคือ 
บริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย
คิดเป;นร�อยละ 0.04 นําเสนอเป;นแผนภูมิได�ดังแผนภูมิท่ี 
 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ
              ป&งบประมาณ พ
 

คณะเกษตรศาสตร�
คณะทันตแพทยศาสตร�
คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ(วิทยาเขตหนองคาย

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�
คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิศวกรรมศาสตร�
คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศิลปศาสตร�(วิทยาเขตหนองคาย
คณะศึกษาศาสตร�
คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�
คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�
บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตหนองคาย
สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สํานักหอสมุด
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 พบว�า พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพส�วนใหญ�เป;นบุคลากร      
คณะแพทยศาสตร จํานวน 1,210 คน คิดเป;นร�อยละ 50.33 รองลงมาคือ 

คน คิดเป;นร�อยละ 6.70 และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 121 คน 
งานท่ีมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพน�อยท่ีสุดคือ 

วิทยาเขตหนองคาย) และ คณะศิลปศาสตร (วิทยาเขตหนองคาย)
นําเสนอเป;นแผนภูมิได�ดังแผนภูมิท่ี 3 

เปรียบเทียบอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 

2.41
4.58

1.83
2.29

0.04
0.50

2.29

3.87
1.33

5.03
3.49

0.25
0.04

3.87
0.08
1.12

4.03
1.16

0.33
0.25

6.70
0.87
0.25
0.79
2.25

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

คณะเกษตรศาสตร�
คณะทันตแพทยศาสตร�
คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี
วิทยาเขตหนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�
คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิศวกรรมศาสตร�
คณะศิลปกรรมศาสตร�
วิทยาเขตหนองคาย)

คณะศึกษาศาสตร�
คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�
คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�
บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตหนองคาย
สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สํานักหอสมุด

ร�อยละ

พบว�า พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพส�วนใหญ�เป;นบุคลากร      
รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี  

คน คิดเป;นร�อยละ 5.03 
งานท่ีมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพน�อยท่ีสุดคือ คณะ

) จํานวนคณะละ 1 คน 

เปรียบเทียบอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 

 

50.33

50.00 60.00



19 

4.2 การวิเคราะห�ข�อมูลค2าใช�จ2ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562  
  
 4.2.1 การวิเคราะห�ข�อมูลค2าใช�จ2ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย           
เปล่ียนสถานภาพ ป%งบประมาณพ.ศ.2562 จําแนกตามรายการรายจ2าย 
 
ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดค�าใช�จ�ายบุคลากนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
              ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามรายการรายจ�าย 
 

รายการรายจ2าย 
รวม 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ร�อยละ 

เงินเดือน 1,750,369,347.68 88.26 
เงินค�าตอบแทนตําแหน�งอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1,517,139.81 0.08 
เงินค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 11,745,488.31 0.59 
เงินประจําตําแหน�งบริหาร 16,316,316.47 0.83 
เงินประจําตําแหน�งวิชาชีพ 23,624,141.93 1.19 
เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ 555,025.81 0.03 
เงินประจําตําแหน�งวิชาการ 49,262,814.94 2.48 
เงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจําตําแหน�ง 73,763,960.62 3.72 
เงินค�าตอบแทนรายเดือนระดับ8 7,581,605.91 0.38 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,880,940.00 0.15 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก�น 35,765,771.50 1.80 
เงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 9,773,203.38 0.49 

รวมท้ังส้ิน 1,983,155,756.36 100 
 
 
 
 
 
 



 จากตารางท่ี 8 พบว�า รายการรายจ�ายท่ีเบิกจ�ายมากท่ีสุด 
จํานวน 1,750,369,347.68
ตําแหน�ง จํานวน 73,763,960.62
49,262,814.94 บาท คิดเป;
เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ
เป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�
 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภท
              เปลี่ยนสถานภาพ 
 

 

เงินค2าตอบแทนปริญญาเอก

เงินค2าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

เงินประจําตําแหน2งผู�บริหาร

เงินประจําตําแหน2งวิชาชีพ

เงินประจําตําแหน2งเชี่ยวชาญ

เงินประจําตําแหน2งวิชาการ

เงินค2าตอบแทนเท2ากับเงินประจาํตําแหน2ง

เงินค2าตอบแทนรายเดือนระดับ

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบชดเชย กบข
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พบว�า รายการรายจ�ายท่ีเบิกจ�ายมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกได�แก� เงินเดือน 
1,750,369,347.68 บาท คิดเป;นร�อยละ 88.26 รองลงมาคือค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจํา

73,763,960.62 บาท คิดเป;นร�อยละ 3.72 และเงินประจําตําแหน�งวิชาการ จํานวน
บาท คิดเป;นร�อยละ 2.48 ตามลําดับ และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุดคือ   

เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ จํานวน 555,025.81 บาท คิดเป;นร�อยละ 0.03
เป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 4  

สดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามรายการรายจ�าย

0.08

0.59

0.83

1.19

0.03

2.48

3.72

0.38

0.15

1.8

0.49

0 10 20 30 40 50 60

เงินเดือน

เงินค2าตอบแทนปริญญาเอก

เงินค2าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

เงินประจําตําแหน2งผู�บริหาร

เงินประจําตําแหน2งวิชาชีพ

เงินประจําตําแหน2งเชี่ยวชาญ

เงินประจําตําแหน2งวิชาการ

เงินค2าตอบแทนเท2ากับเงินประจาํตําแหน2ง

เงินค2าตอบแทนรายเดือนระดับ8

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบชดเชย กบข

ร�อยละ

ลําดับแรกได�แก� เงินเดือน 
รองลงมาคือค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจํา

และเงินประจําตําแหน�งวิชาการ จํานวน 
ตามลําดับ และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุดคือ   

0.03 โดยสามารถนําเสนอ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามรายการรายจ�าย 

 

88.26

60 70 80 90 100
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4.2.2 การวิเคราะห�ค2าใช�จ2ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแหล2งเงินงบประมาณ 
 
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามแหล�งเงินงบประมาณ 
             

รายการรายจ2าย 
เงินอุดหนุนจากรัฐ งบประมาณเงินรายได� รวม 

จํานวนเงิน(บาท) ร�อยละ จํานวนเงิน(บาท) ร�อยละ จํานวนเงิน(บาท) ร�อยละ 
เงินเดือน 1,750,369,347.68 88.60 - 0.00       1,750,369,347.68 88.26 
เงินค�าตอบแทนปริญญาเอก 1,394,892.52 0.07 122,247.29 1.62 1,517,139.81 0.08 
เงินค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเตม็ขั้น 11,745,488.31 0.59 - 0.00 11,745,488.31 0.59 
เงินประจําตําแหน�งบริหาร 8,876,457.10 0.45 7,439,859.37 98.38 16,316,316.47 0.83 
เงินประจําตําแหน�งทางวิชาชีพ 23,624,141.93 1.20 - 0.00 23,624,141.93 1.19 
เงินประจําตําแหน�งทางเชี่ยวชาญ 555,025.81 0.03 - 0.00 555,025.81 0.03 
เงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ 49,262,814.94 2.49 - 0.00 49,262,814.94 2.48 
เงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจําตําแหน�ง 73,763,960.62 3.73 - 0.00 73,763,960.62 3.72 
เงินค�าตอบแทนรายเดือนระดับ8 7,581,605.91 0.38 - 0.00 7,581,605.91 0.38 
เงินสมทบประกันสังคม 2,880,940.00 0.15 - 0.00 2,880,940.00 0.15 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 35,765,771.50 1.81 - 0.00 35,765,771.50 1.80 
เงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 9,773,203.38 0.49 - 0.00 9,773,203.38 0.49 

รวมเบิกทั้งสิ้น 1,975,593,649.70 100 7,562,106.66 100 1,983,155,756.36 100 
คิดเปIนร�อยละ 99.62 0.38 100 



 จากตารางท่ี 9 พบว�า แหล�ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
เงินอุดหนุนจากรัฐ จํานวนท้ังสิ้น 
งบประมาณเงินรายได� จํานวน 
เปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 
 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภท
              เปลี่ยนสถานภาพ 
 

        
 
  
 
 
 
 
 
 

99.62%
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พบว�า แหล�งเงินงบประมาณท่ีใช�ในการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด�วย แหล�งเงิน

จํานวนท้ังสิ้น 1,975,593,649.70 บาท คิดเป;นร�อยละ 
งบประมาณเงินรายได� จํานวน 7,562,106.66 บาท คิดเป;นร�อยละ 0.38 โดยนําเ
เปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 5 

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามแหล�งเงินงบประมาณ

0.38%

เงินอุดหนุนจากรัฐ
เงินงบประมาณเงินรายได�

ค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภท
ประกอบด�วย แหล�งเงินงบประมาณ

คิดเป;นร�อยละ 99.62 และแหล�งเงิน
โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามแหล�งเงินงบประมาณ 

 

เงินอุดหนุนจากรัฐ
เงินงบประมาณเงินรายได�



 แหล2งงบประมาณ
บาท โดยรายการรายจ� าย ท่ี มีจํ านวนมาก ท่ีสุ ด  
1,750,369,347.68 บาท คิดเป;นร�อยละ 
ตําแหน�ง จํานวน 73,763,960.62
จํานวน 49,262,814.94 
ท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ
เป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 
 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภท
              เปลี่ยนสถานภาพ 
         

      
  
 
 

เงินค2าตอบแทนปริญญาเอก
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เงินประจําตําแหน2งเช่ียวชาญ

เงินประจําตําแหน2งวิชาการ

เงินค2าตอบแทนเท2ากับเงินประจําตําแหน2ง

เงินค2าตอบแทนรายเดือนระดับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบชดเชย กบข
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แหล2งงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ มีการเบิกจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน
โดยรายการรายจ� าย ท่ี มีจํ านวนมาก ท่ีสุ ด  3  ลํ า ดับแรก ได� แก�  เ งิน เ ดือน จํ านวน

บาท คิดเป;นร�อยละ 88.60 รองลงมาคือ เงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจํา
73,763,960.62บาท คิดเป;นร�อยละ 3.73 และเงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ 

 บาท คิดเป;นร�อยละ 2.49 ตามลําดับ ส�วนรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อย
เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ จํานวน 555,025.81 บาท คิดเป;นร�อยละ

เป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 6 

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามแหล�งเงินอุดหนุนจากรัฐ

0.07
0.59
0.45
1.20
0.03
2.49
3.73

0.38
0.15
1.81
0.49
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เงินประจําตําแหน2งเช่ียวชาญ

เงินประจําตําแหน2งวิชาการ

เงินค2าตอบแทนเท2ากับเงินประจําตําแหน2ง

เงินค2าตอบแทนรายเดือนระดับ8

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบชดเชย กบข

ร�อยละ

เงินอุดหนุนจากรัฐ

จํานวน 1,975,593,649.70 
ลํ า ดับแรก ได� แก�  เ งิน เ ดือน จํ านวน 

รองลงมาคือ เงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจํา
ะเงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ 

รายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อย
คิดเป;นร�อยละ 0.03 โดยนําเสนอ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินอุดหนุนจากรัฐ 

 

88.60

80.00 90.00 100.00



 
 แหล2งเงินงบประมาณเงินรายได�
โดยรายการรายจ�ายท่ีจํานวนมากท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�งบริหาร จํานวน
คิดเป;นร�อยละ 98.38 รองลงมาคือ รายการรายจ�าย
บาท คิดเป;นร�อยละ 1.62 ตามลําดับ โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 
 
แผนภูมิท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภท
              เปลี่ยนสถานภาพ 
       

เงินค2าตอบแทนปริญญาเอก

เงินค2าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน
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เงินประจําตําแหน2งเช่ียวชาญ

เงินประจําตําแหน2งวิชาการ

เงินค2าตอบแทนเท2ากับเงินประจําตําแหน2ง

เงินค2าตอบแทนรายเดือนระดับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบชดเชย กบข
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แหล2งเงินงบประมาณเงินรายได� มีการเบิกจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน
โดยรายการรายจ�ายท่ีจํานวนมากท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�งบริหาร จํานวน 

รองลงมาคือ รายการรายจ�ายเงินค�าตอบแทนปริญญาเอก
ตามลําดับ โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามแหล�งเงินงบประมาณเงินรายได�
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เงินค2าตอบแทนรายเดือนระดับ8

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบชดเชย กบข

ร�อยละ

เงินงบประมาณเงินรายได�

จํานวน 7,562,106.66 บาท       
 7,439,859.37 บาท   

เงินค�าตอบแทนปริญญาเอก จํานวน 122,247.29 
ตามลําดับ โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 7 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามแหล�งเงินงบประมาณเงินรายได� 

 

98.38 

100.00 120.00 
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4.2.3 การวิเคราะห�ค2าใช�จ2ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามประเภทการเบิกจ2าย 
 
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามประเภทการเบิกจ�าย 
 

รายการรายจ2าย 
กรณีประจําเดือน กรณีตกเบิก รวม 

จํานวนเงิน(บาท) ร�อยละ จํานวนเงิน(บาท) ร�อยละ จํานวนเงิน(บาท) ร�อยละ 
เงินเดือน 1,581,355,072.55 87.73 169,014,275.13 93.53 1,750,369,347.68 88.26 
เงินค�าตอบแทนปริญญาเอก 893,559.19 0.05 623,580.62 0.35 1,517,139.81 0.08 
เงินค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเตม็ขั้น 10,897,301.21 0.60 848,187.10 0.47 11,745,488.31 0.59 
เงินประจําตําแหน�งบริหาร 10,480,140.88 0.58 5,836,175.59 3.23 16,316,316.47 0.83 
เงินประจําตําแหน�งวิชาชีพ 23,618,722.58 1.31 5,419.35 0.00 23,624,141.93 1.19 
เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ 514,800.00 0.03 40,225.81 0.02 555,025.81 0.03 
เงินประจําตําแหน�งวิชาการ 47,910,653.78 2.66 1,352,161.16 0.75 49,262,814.94 2.48 
เงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจําตําแหน�ง 72,380,976.56 4.02 1,382,984.06 0.77 73,763,960.62 3.72 
เงินค�าตอบแทนรายเดือนระดับ8 7,542,048.39 0.42 39,557.52 0.02 7,581,605.91 0.38 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,880,940.00 0.16 0.00 0.00 2,880,940.00 0.15 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 34,206,769.90 1.90 1,559,001.60 0.86 35,765,771.50 1.80 
เงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 9,760,507.40 0.54 12,695.98 0.01 9,773,203.38 0.49 

รวมเบิกทั้งสิ้น 1,802,441,492.44 100 180,714,263.92 100 1,983,155,756.36 100 
คิดเปIนร�อยละ                         90.89                     9.11  100 

 



 

 จากตารางท่ี 10 พบว�า ประเภทการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
1,802,441,492.44 บาท คิดเป;นร�อย
บาท คิดเป;นร�อยละ 9.11 โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 
 
แผนภูมิท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ  
              ป&งบประมาณ พ
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.11
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พบว�า ประเภทการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด�วย ประเภทกรณีประจําเดือน

บาท คิดเป;นร�อยละ 90.89 และประเภทกรณีตกเบิก จํานวน 
โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 8

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ  
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามประเภทการเบิกจ�าย 

90.89%

11%

กรณีประจําเดือน
กรณีตกเบิก

พบว�า ประเภทการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทกรณีประจําเดือน จํานวน 

จํานวน 180,714,263.92 
8 

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ   

 

กรณีประจําเดือน
กรณีตกเบิก



 ประเภทกรณีประจําเดือน
รายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 
คิดเป;นร�อยละ 87.73 รองลงมาคือเงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจําตําแหน�ง จํานวน
บาท คิดเป;นร�อยละ 4.02 
ร�อยละ 2.66 ตามลําดับ และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุดคือ
จํานวน 514,800.00 บาท 
 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ  
              ป&งบประมาณ พ
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ประเภทกรณีประจําเดือน มีการเบิกจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 1,802,441,492.44
รายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� เงินเดือน จํานวน 1,581,355,072.55

รองลงมาคือเงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจําตําแหน�ง จํานวน
 และเงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ จํานวน 47,910,653.78
และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ
 คิดเป;นร�อยละ 0.03 โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ  
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามกรณีประจําเดือน 
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เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบชดเชย กบข

ร�อยละ

กรณีประจําเดือน

1,802,441,492.44 บาท โดย
1,581,355,072.55 บาท 

รองลงมาคือเงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจําตําแหน�ง จํานวน 72,380,976.56 
47,910,653.78 บาท คิดเป;น
เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ 

โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 9 

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ   

 

87.73

70 80 90 100



 ประเภทกรณีตกเบิก
รายจ�ายท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 
ละ 93.53 รองลงมาคือ เงินประจําตําแหน�งผู�บริหาร จํานวน
และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน
และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ จํานวน
คิดเป;นร�อยละ 0.00 โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 
 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
                เปลี่ยนสถานภาพ  ป&งบประมาณ พ
     

เงินค2าตอบแทนปริญญาเอก

เงินค2าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน

เงินประจําตําแหน2งผู�บริหาร

เงินประจําตําแหน2งวิชาชีพ

เงินประจําตําแหน2งเช่ียวชาญ

เงินประจําตําแหน2งวิชาการ

เงินค2าตอบแทนเท2ากับเงินประจําตําแหน2ง

เงินค2าตอบแทนรายเดือนระดับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบชดเชย กบข
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ประเภทกรณีตกเบิก มีการเบิกจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 180,714,263.92
รายจ�ายท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� เงินเดือน จํานวน 169,014,275.13

รองลงมาคือ เงินประจําตําแหน�งผู�บริหาร จํานวน 5,836,175.59 บาท คิดเป;นร�อยละ 
และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 1,559,001.60 บาท คิดเป;นร�อยล
และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ จํานวน

โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 10 

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนสถานภาพ  ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามกรณีตกเบิก

0.35
0.47
3.23

0.00
0.02
0.75
0.77
0.02
0.00
0.86
0.01

0 10 20 30 40 50 60 70

เงินเดือน

เงินค2าตอบแทนปริญญาเอก

เงินค2าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน

เงินประจําตําแหน2งผู�บริหาร

เงินประจําตําแหน2งวิชาชีพ

เงินประจําตําแหน2งเช่ียวชาญ

เงินประจําตําแหน2งวิชาการ

เงินค2าตอบแทนเท2ากับเงินประจําตําแหน2ง

เงินค2าตอบแทนรายเดือนระดับ8

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เงินสมทบชดเชย กบข

ร�อยละ

กรณีตกเบิก

180,714,263.92 บาท โดยรายการ
169,014,275.13 บาท คิดเป;นร�อย

บาท คิดเป;นร�อยละ 3.23 
บาท คิดเป;นร�อยละ 0.86 ตามลําดับ 

และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 5,419.35 บาท 

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  
จําแนกตามกรณีตกเบิก 

93.53

70 80 90 100
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4.2.4 การวิเคราะห�ค2าใช�จ2ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส2วนงาน 
 
ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
 

ส2วนงาน 

รายการรายจ2าย (บาท) รวม 

เงินเดือน 
เงินประจํา

ตําแหน2งบริหาร 

เงินประจํา
ตําแหน2ง
วิชาชีพ 

เงินประจํา
ตําแหน2ง
เชี่ยวชาญ 

เงินประจํา
ตําแหน2ง
วิชาการ 

เงินค2าตอบแทน
เท2ากับเงินประจํา

ตําแหน2ง 

เงินค2าตอบแทน
รายเดือนระดับ8 

เงินค2าตอบแทน
ปริญญาเอก 

เงินค2าตอบแทน
พิเศษเงินเดือน

เต็มขั้น 

เงินสมทบ
กองทุน

ประกันสังคม 

เงินสมทบ
กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ 

เงินสมทบ
ชดเชย กบข 

จํานวนเงิน(บาท) ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร 47,403,867.16 1,098,968.65 - - 1,890,903.33 1,950,680.00 269,500.00 - 240,000.00 180,000.00 682,885.50 345,311.87 54,062,116.51 2.73 

คณะทันตแพทยศาสตร 77,873,317.92 1,001,686.64 - - 2,641,800.00 2,704,674.52 294,000.00 62,741.94 438,920.00 45,000.00 1,701,714.60 343,652.37 87,107,507.99 4.39 

คณะเทคนิคการแพทย 35,137,952.07 721,619.35 67,200.00 118,800.00 2,341,200.00 2,590,474.19 - - 166,080.00 45,000.00 842,905.20 135,267.77 42,166,498.58 2.13 

คณะเทคโนโลยี 40,373,490.24 400,628.57 - - 1,840,000.00 1,970,000.00 257,306.45 - 106,680.00 75,750.00 832,842.30 310,563.15 46,167,260.71 2.33 

คณะบริหารธุรกจิ(วิทยาเขตหนองคาย) 867,757.33 - - - 67,200.00 67,200.00 - - - - - 23,234.65 1,025,391.98 0.05 

คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี 10,170,006.32 320,361.91 - - 522,000.00 584,600.00 126,000.00 - - 9,000.00 137,602.80 156,978.17 12,026,549.20 0.61 

คณะพยาบาลศาสตร 48,083,816.07 353,080.19 - - 2,785,083.87 2,948,941.93 295,283.33 95,322.59 227,400.00 45,000.00 741,252.30 496,300.58 56,071,480.86 2.83 

คณะแพทยศาสตร 825,302,279.64 1,522,557.60 23,164,941.93 198,625.81 13,769,721.16 35,411,288.90 1,508,048.39 249,252.68 5,810,190.00 1,430,597.00 18,901,343.70 2,206,033.62 929,474,880.43 46.87 

คณะเภสัชศาสตร 71,483,449.96 1,526,365.45 - - 3,604,953.33 3,667,353.33 798,000.00 214,736.57 147,600.00 100,500.00 1,055,460.30 932,038.36 83,530,457.30 4.21 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25,457,436.29 401,596.31 - - 1,065,358.06 1,128,167.74 168,000.00 139,311.82 269,127.10 45,000.00 508,962.41 142,686.00 29,325,645.73 1.48 

คณะวิทยาศาสตร 95,262,584.84 558,163.59 - - 5,482,925.81 5,615,711.52 333,967.74 349,473.11 629,240.00 109,500.00 1,221,403.20 1,250,151.37 110,813,121.18 5.59 

คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) 138,684.52 - - - - - - 5,000.00 - - 4,160.54 - 147,845.06 0.01 

คณะวิศวกรรมศาสตร 69,511,078.10 2,940,430.22 - - 3,792,345.39 3,913,085.46 378,000.00 182,903.23 285,615.50 102,750.00 1,100,224.07 568,229.96 82,774,661.93 4.17 

คณะศิลปกรรมศาสตร 5,517,702.17 433,041.47 - - 439,200.00 440,000.00 - - - - 9,034.20 124,125.89 6,963,103.73 0.35 

คณะศึกษาศาสตร 80,891,075.58 758,590.04 - - 2,530,566.67 2,656,625.71 126,000.00 140,650.55 576,050.00 - 1,051,890.30 1,199,396.31 89,930,845.16 4.53 

คณะเศรษฐศาสตร 3,187,045.00 - - - 186,000.00 186,000.00 - - - - 49,534.80 38,606.98 3,647,186.78 0.18 

คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 19,073,996.74 252,428.57 - - 640,800.00 702,400.00 - - 96,000.00 45,000.00 369,994.50 194,710.88 21,375,330.69 1.08 

คณะสัตวแพทยศาสตร 77,426,288.01 1,691,823.74 67,200.00 118,800.00 3,909,157.32 4,158,357.32 840,000.00 47,580.65 208,200.00 80,250.00 1,175,691.90 855,116.41 90,578,465.35 4.57 

คณะสาธารณสุขศาสตร 24,751,410.70 243,557.61 - - 1,500,400.00 1,584,000.00 84,000.00 - 258,590.00 34,500.00 691,203.30 - 29,147,661.61 1.47 
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ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน (ต�อ) 
 

ส2วนงาน 

รายการรายจ2าย (บาท) รวม 

เงินเดือน 
เงินประจํา

ตําแหน2งบริหาร 

เงินประจํา
ตําแหน2ง
วิชาชีพ 

เงินประจํา
ตําแหน2ง
เชี่ยวชาญ 

เงินประจํา
ตําแหน2ง
วิชาการ 

เงินค2าตอบแทน
เท2ากับเงินประจํา

ตําแหน2ง 

เงินค2าตอบแทน
รายเดือนระดับ8 

เงินค2าตอบแทน
ปริญญาเอก 

เงินค2าตอบแทน
พิเศษเงินเดือน

เต็มขั้น 

เงินสมทบ
กองทุน

ประกันสังคม 

เงินสมทบ
กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ 

เงินสมทบ
ชดเชย กบข 

รวมทั้งหมด ร�อยละ 

บัณฑิตวิทยาลัย 4,878,182.90 79,028.57 - - - 61,600.00 - - 64,800.00 18,000.00 135,424.80 - 5,237,036.27 0.26 

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 4,871,006.45 - - - 253,200.00 253,200.00 - - 600.00 - 36,172.80 61,392.00 5,475,571.25 0.28 

สํานักงานอธิการบดี 108,647,437.07 1,407,059.42 - 118,800.00 - 604,000.00 1,043,000.00 - 1,567,560.00 422,843.00 2,582,797.18 327,889.71 116,721,386.38 5.89 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,583,817.72 79,028.57 324,800.00 - - 386,400.00 - - 21,960.00 54,000.00 350,123.10 - 13,800,129.39 0.70 

สํานักบริการวิชาการ 4,502,694.84 - - - - - 84,000.00 - 115,320.00 - 123,002.10 - 4,825,016.94 0.24 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 14,585,338.47 79,028.57 - - - 61,600.00 84,000.00 - 98,435.71 9,000.00 405,942.00 - 15,323,344.75 0.77 

สํานักหอสมุด 41,299,196.90 447,271.43 - - - 117,600.00 892,500.00 - 417,120.00 29,250.00 1,054,203.60 31,998.00 44,289,139.93 2.23 

คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) 1,088,434.67 - - - - - - 30,166.67 - - - 29,519.33 1,148,120.67 0.06 

รวม 1,750,369,347.68 16,316,316.47 23,624,141.93 555,025.81 49,262,814.94 73,763,960.62 7,581,605.91 1,517,139.81 11,745,488.31 2,880,940.00 35,765,771.50 9,773,203.38 1,983,155,756.36 100.00 

 
 จากตารางที่ 11 พบว�า เมื่อจําแนกค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพตามส�วนงาน รวมทั้งสิ้น 27 ส�วนงาน  โดยส�วนงานที่
มีการเบิกจ�ายมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได�แก�  คณะแพทยศาสตร จํานวน 929,474,880.43 บาท คิดเป;นร�อยละ 46.87 รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 
116,721,386.38 บาท คิดเป;นร�อยละ 5.89 และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 110,813,121.18 บาท คิดเป;นร�อยละ 5.59 ตามลําดับ และส�วนงานที่มีการเบิกจ�าย
ค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพน�อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตหนองคาย) จํานวน 
147,845.06 บาท คิดเป;นร�อยละ 0.01 โดยนําเสนอเป;นแผนภูมิเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิที่ 11 
 
 



 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
                  เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน
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คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
งาน 

 

46.87

0035.0040.0045.0050.00
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ตารางท่ี 12 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
              ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
 

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินเดือน (บาท) ร�อยละ 
คณะเกษตรศาสตร 47,403,867.16 2.71 
คณะทันตแพทยศาสตร 77,873,317.92 4.45 
คณะเทคนิคการแพทย 35,137,952.07 2.01 
คณะเทคโนโลย ี 40,373,490.24 2.31 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) 867,757.33 0.05 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 10,170,006.32 0.58 
คณะพยาบาลศาสตร 48,083,816.07 2.75 
คณะแพทยศาสตร 825,302,279.64 47.15 
คณะเภสัชศาสตร 71,483,449.96 4.08 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25,457,436.29 1.45 
คณะวิทยาศาสตร 95,262,584.84 5.44 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) 138,684.52 0.01 
คณะวิศวกรรมศาสตร 69,511,078.10 3.97 
คณะศิลปกรรมศาสตร 5,517,702.17 0.32 
คณะศึกษาศาสตร 80,891,075.58 4.62 
คณะเศรษฐศาสตร 3,187,045.00 0.18 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 19,073,996.74 1.09 
คณะสัตวแพทยศาสตร 77,426,288.01 4.42 
คณะสาธารณสุขศาสตร 24,751,410.70 1.41 
บัณฑิตวิทยาลัย 4,878,182.90 0.28 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 4,871,006.45 0.28 
สํานักงานอธิการบด ี 108,647,437.07 6.21 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 12,583,817.72 0.72 
สํานักบริการวิชาการ 4,502,694.84 0.26 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 14,585,338.47 0.83 
สํานักหอสมุด 41,299,196.90 2.36 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) 1,088,434.67 0.06 

รวม 1,750,369,347.68 100 

 



 จากตารางท่ี 12 พบว�า 
จํานวน 825,302,279.64 
108,647,437.07 บาท คิดเป;น 
ร�อยละ 5.44 ตามลําดับ นําเสนอเป;นแผนภูมิ
 
แผนภูมิท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบการเบิ
                ป&งบประมาณ พ
 

 

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินเดือนมากท่ีสุด ได�แก� คณะแพทยศาสตร 
 บาท คิดเป;นร�อยละ 47.15 รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี

บาท คิดเป;น 6.21 และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 95,262,584.84
ตามลําดับ นําเสนอเป;นแผนภูมิแสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 12 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
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4.45 
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0.18 
1.09 

4.42 
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0.28 

6.21 
0.72 
0.26 
0.83 

2.36 
0.06 

- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 

คณะเกษตรศาสตร�
คณะทันตแพทยศาสตร�
คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�
คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)
คณะวิศวกรรมศาสตร�
คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�
คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�
คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�
บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย
สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินเดือน

งานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินเดือนมากท่ีสุด ได�แก� คณะแพทยศาสตร 
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 
95,262,584.84 บาท คิดเป;น

กจ�ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 

 

47.15 

00 35.00 40.00 45.00 50.00 
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ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งบริหารของพนักงานมหาวิทยาลัย 
              เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
 

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินประจําตําแหน2งบริหาร 
(บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร 1,098,968.65 6.74 
คณะทันตแพทยศาสตร 1,001,686.64 6.14 
คณะเทคนิคการแพทย 721,619.35 4.42 
คณะเทคโนโลย ี 400,628.57 2.46 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) - - 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 320,361.91 1.96 
คณะพยาบาลศาสตร 353,080.19 2.16 
คณะแพทยศาสตร 1,522,557.60 9.33 
คณะเภสัชศาสตร 1,526,365.45 9.35 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 401,596.31 2.46 
คณะวิทยาศาสตร 558,163.59 3.42 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร 2,940,430.22 18.02 
คณะศิลปกรรมศาสตร 433,041.47 2.65 
คณะศึกษาศาสตร 758,590.04 4.65 
คณะเศรษฐศาสตร - - 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 252,428.57 1.55 
คณะสัตวแพทยศาสตร 1,691,823.74 10.37 
คณะสาธารณสุขศาสตร 243,557.61 1.49 
บัณฑิตวิทยาลัย 79,028.57 0.48 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย - - 
สํานักงานอธิการบด ี 1,407,059.42 8.62 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 79,028.57 0.48 
สํานักบริการวิชาการ - - 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 79,028.57 0.48 
สํานักหอสมุด 447,271.43 2.74 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) - - 

รวม 16,316,316.47 100 



 จากตารางท่ี 13 พบว�า 
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 
แพทยศาสตร จํานวน 1,691,823.74
1,526,365.45 บาท คิดเป;นร�อยละ 
 
แผนภูมิท่ี 13 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งบริหาร
                พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งบริหารมากท่ีสุด ได�แก� 
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2,940,430.22 บาท คิดเป;นร�อยละ 18.02 รองลงมาคือ 

1,691,823.74 บาท คิดเป;น 10.37 และคณะคณะเภสัชศาสตร
บาท คิดเป;นร�อยละ 9.35 ตามลําดับ นําเสนอเป;นแผนภูมิแสดงได�ดังแผนภูมิท่ี

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งบริหาร 
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 
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- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14

คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินประจําตําแหน2งบริหาร

งานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งบริหารมากท่ีสุด ได�แก� 
รองลงมาคือ คณะสัตว

คณะเภสัชศาสตร จํานวน 
นําเสนอเป;นแผนภูมิแสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 13 

2562 จําแนกตามส�วนงาน 

 

18.02 

37 
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ตารางท่ี 14 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 
              เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
 

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินประจําตําแหน2งวิชาชีพ 
(บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร - - 
คณะทันตแพทยศาสตร - - 
คณะเทคนิคการแพทย 67,200.00 0.28 
คณะเทคโนโลย ี - - 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) - - 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี - - 
คณะพยาบาลศาสตร - - 
คณะแพทยศาสตร 23,164,941.93 98.06 
คณะเภสัชศาสตร - - 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
คณะวิทยาศาสตร - - 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร - - 
คณะศิลปกรรมศาสตร - - 
คณะศึกษาศาสตร - - 
คณะเศรษฐศาสตร - - 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร - - 
คณะสัตวแพทยศาสตร 67,200.00 0.28 
คณะสาธารณสุขศาสตร - - 
บัณฑิตวิทยาลัย - - 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย - - 
สํานักงานอธิการบด ี - - 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 324,800.00 1.37 
สํานักบริการวิชาการ - - 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ - - 
สํานักหอสมุด - - 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) - - 

รวม 23,624,141.93 100 



 จากตารางท่ี 14 พบว�า 
คณะแพทยศาสตร จํานวน 
สารสนเทศ จํานวน 324,800.00
คณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 
 
แผนภูมิท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย
                เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาชีพมากท่ีสุด ได�แก� 
คณะแพทยศาสตร จํานวน 23,164,941.93 บาท คิดเป;นร�อยละ 98.06 รองลงมาคือ 

324,800.00 บาท คิดเป;นร�อยละ 1.37 รองลงมาคือ คณะเทคนิคการแพทย
จํานวน 67,200.00 บาท คิดเป;นร�อยละ 0.28 แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
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0.28 
-
-
-
-
1.37 
-
-
-
-
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คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินประจําตําแหน2งวิชาชีพ

งานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาชีพมากท่ีสุด ได�แก� 
รองลงมาคือ สํานักเทคโนโลยี

คณะเทคนิคการแพทยและ
แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 14 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

98.06 

80.00 100.00 120.00 
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ตารางท่ี 15 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญของพนักงานมหาวิทยาลัย 
              เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
 

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินประจําตําแหน2ง
เชี่ยวชาญ (บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร - - 
คณะทันตแพทยศาสตร - - 
คณะเทคนิคการแพทย 118,800.00 21.40 
คณะเทคโนโลย ี - - 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) - - 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี - - 
คณะพยาบาลศาสตร - - 
คณะแพทยศาสตร 198,625.81 35.79 
คณะเภสัชศาสตร - - 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 
คณะวิทยาศาสตร - - 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร - - 
คณะศิลปกรรมศาสตร - - 
คณะศึกษาศาสตร - - 
คณะเศรษฐศาสตร - - 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร - - 
คณะสัตวแพทยศาสตร 118,800.00 21.40 
คณะสาธารณสุขศาสตร - - 
บัณฑิตวิทยาลัย - - 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย - - 
สํานักงานอธิการบด ี 118,800.00 21.40 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ - - 
สํานักบริการวิชาการ - - 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ - - 
สํานักหอสมุด - - 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) - - 

รวม 555,025.81 100.00 



 จากตารางท่ี 15 พบว�า 
คณะแพทยศาสตร จํานวน 
การแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร
จํานวน 118,800.00 บาท คิดเป;น
 
แผนภูมิท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ
                พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
               

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญมากท่ีสุด ได�แก�
จํานวน 198,625.81 บาท คิดเป;นร�อยละ 35.79 รองลงมาคือ 

คณะสัตวแพทยศาสตร และสํานักงานอธิการบดี มีจํานวนเงินเบิกจ�ายเท�ากันคือ 
บาท คิดเป;นร�อยละ 21.40 แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 15 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ 
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 
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คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินประจําตําแหน2งเช่ียวชาญ

งานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญมากท่ีสุด ได�แก�
รองลงมาคือ คณะเทคนิค

มีจํานวนเงินเบิกจ�ายเท�ากันคือ      

 
2562 จําแนกตามส�วนงาน 
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ตารางท่ี 16 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
              เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
 

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินประจําตําแหน2ง 
วิชาการ (บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร 1,890,903.33 3.84 
คณะทันตแพทยศาสตร 2,641,800.00 5.36 
คณะเทคนิคการแพทย 2,341,200.00 4.75 
คณะเทคโนโลย ี 1,840,000.00 3.74 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) 67,200.00 0.14 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 522,000.00 1.06 
คณะพยาบาลศาสตร 2,785,083.87 5.65 
คณะแพทยศาสตร 13,769,721.16 27.95 
คณะเภสัชศาสตร 3,604,953.33 7.32 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,065,358.06 2.16 
คณะวิทยาศาสตร 5,482,925.81 11.13 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร 3,792,345.39 7.70 
คณะศิลปกรรมศาสตร 439,200.00 0.89 
คณะศึกษาศาสตร 2,530,566.67 5.14 
คณะเศรษฐศาสตร 186,000.00 0.38 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 640,800.00 1.30 
คณะสัตวแพทยศาสตร 3,909,157.32 7.94 
คณะสาธารณสุขศาสตร 1,500,400.00 3.05 
บัณฑิตวิทยาลัย - - 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 253,200.00 0.51 
สํานักงานอธิการบด ี - - 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ - - 
สํานักบริการวิชาการ - - 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ - - 
สํานักหอสมุด - - 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) - - 

รวม 49,262,814.94 100.00 



 จากตารางท่ี 16 พบว�า
คณะแพทยศาสตร  จํ านวน 
วิทยาศาสตร จํานวน 5,482,925.81
3,909,157.32 บาท คิดเป;นร�อยละ 
 
แผนภูมิท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาการ
                พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาการมากท่ีสุด ได�แก�
จํ านวน 13,769,721.16 บาท คิดเป;นร�อยละ 27.95
5,482,925.81 บาท คิดเป;นร�อยละ 11.33 และคณะสัตวแพทยศาสตร

บาท คิดเป;นร�อยละ 7.94 ตามลําดับ แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 16 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 
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คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินประจําตําแหน2งวิชาการ

งานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาการมากท่ีสุด ได�แก�
27.95 รองลงมาคือ คณะ

คณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 

2562 จําแนกตามส�วนงาน 
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ตารางท่ี 17 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจําตําแหน�ง 
              พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
           

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินค2าตอบแทนเท2ากับ 
เงินประจําตําแหน2ง(บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร 1,950,680.00 2.64 
คณะทันตแพทยศาสตร 2,704,674.52 3.67 
คณะเทคนิคการแพทย 2,590,474.19 3.51 
คณะเทคโนโลย ี 1,970,000.00 2.67 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) 67,200.00 0.09 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 584,600.00 0.79 
คณะพยาบาลศาสตร 2,948,941.93 4.00 
คณะแพทยศาสตร 35,411,288.90 48.01 
คณะเภสัชศาสตร 3,667,353.33 4.97 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,128,167.74 1.53 
คณะวิทยาศาสตร 5,615,711.52 7.61 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร 3,913,085.46 5.30 
คณะศิลปกรรมศาสตร 440,000.00 0.60 
คณะศึกษาศาสตร 2,656,625.71 3.60 
คณะเศรษฐศาสตร 186,000.00 0.25 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 702,400.00 0.95 
คณะสัตวแพทยศาสตร 4,158,357.32 5.64 
คณะสาธารณสุขศาสตร 1,584,000.00 2.15 
บัณฑิตวิทยาลัย 61,600.00 0.08 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 253,200.00 0.34 
สํานักงานอธิการบด ี 604,000.00 0.82 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 386,400.00 0.52 
สํานักบริการวิชาการ - - 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 61,600.00 0.08 
สํานักหอสมุด 117,600.00 0.16 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) - - 

รวม 73,763,960.62 100.00 



 จากตารางท่ี 17 
มากท่ีสุด ได�แก� คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร จํานวน
จํานวน 4,158,357.32 คิดเป;นร�อยละ 
 
แผนภูมิท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนเท�ากับประจําตําแหน�งของพนักงาน
                มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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17 พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนเท�ากับ
คณะแพทยศาสตร จํานวน 35,411,288.90 บาท คิดเป;นร�อยละ 

จํานวน 5,615,711.52 บาท คิดเป;นร�อยละ 7.61 และคณะสัตวแพทยศาสตร
คิดเป;นร�อยละ 5.64 ตามลําดับ แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 17

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนเท�ากับประจําตําแหน�งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน

2.64 
3.67 
3.51 

2.67 
0.09 
0.79 

4.00 

4.97 
1.53 

7.61 
-

5.30 
0.60 

3.60 
0.25 
0.95 

5.64 
2.15 

0.08 
0.34 
0.82 
0.52 
-
0.08 
0.16 
-

- 10.00 20.00 30.00 40

คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินค2าตอบแทนเท2ากับเงินประจําตําแหน2ง

ค�าตอบแทนเท�ากับประจําตําแหน�ง    
บาท คิดเป;นร�อยละ 48.01 รองลงมาคือ 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
17 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนเท�ากับประจําตําแหน�งของพนักงาน 
จําแนกตามส�วนงาน 

 

48.01 

40.00 50.00 60.00 
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ตารางท่ี 18 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายค�าตอบแทนรายเดือนระดับ 8 ของพนักงาน 
              มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน 
           

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินค2าตอบแทนรายเดือน
ระดับ 8 (บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร 269,500.00 3.55 
คณะทันตแพทยศาสตร 294,000.00 3.88 
คณะเทคนิคการแพทย - - 
คณะเทคโนโลย ี 257,306.45 3.39 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) - - 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 126,000.00 1.66 
คณะพยาบาลศาสตร 295,283.33 3.89 
คณะแพทยศาสตร 1,508,048.39 19.89 
คณะเภสัชศาสตร 798,000.00 10.53 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 168,000.00 2.22 
คณะวิทยาศาสตร 333,967.74 4.40 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร 378,000.00 4.99 
คณะศิลปกรรมศาสตร - - 
คณะศึกษาศาสตร 126,000.00 1.66 
คณะเศรษฐศาสตร - - 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร - - 
คณะสัตวแพทยศาสตร 840,000.00 11.08 
คณะสาธารณสุขศาสตร 84,000.00 1.11 
บัณฑิตวิทยาลัย - - 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย - - 
สํานักงานอธิการบด ี 1,043,000.00 13.76 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ - - 
สํานักบริการวิชาการ 84,000.00 1.11 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 84,000.00 1.11 
สํานักหอสมุด 892,500.00 11.77 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) - - 

รวม 7,581,605.91 100.00 



 จากตารางท่ี 18 พบว�า
ได�แก� คณะแพทยศาสตร จํานวน 
อธิการบดี จํานวน 1,043,000.00
บาท คิดเป;นร�อยละ 11.77
 
แผนภูมิท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนรายเดือนระดับ 
                มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนรายเดือนระดับ 
จํานวน 1,508,048.39 บาท คิดเป;นร�อยละ 19.89 รองลงมา

1,043,000.00 บาท คิดเป;นร�อยละ 13.76 และสํานักหอสมุด
11.77 ตามลําดับ แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 18 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนรายเดือนระดับ 
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน
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1.11 
1.11 
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- 5.00 10.00 15.00 

คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินค2าตอบแทนรายเดือนระดับ8

ค�าตอบแทนรายเดือนระดับ 8 มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ สํานักงาน

สํานักหอสมุด จํานวน 892,500.00 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนรายเดือนระดับ 8 ของพนักงาน 
จําแนกตามส�วนงาน 

 

19.89 

76 

00 20.00 25.00 
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ตารางท่ี 19 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายค�าตอบแทนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    
              พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน               
   

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินค2าตอบแทน 
ปริญญาเอก (บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร - - 
คณะทันตแพทยศาสตร 62,741.94 4.14 
คณะเทคนิคการแพทย - - 
คณะเทคโนโลย ี - - 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) - - 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี - - 
คณะพยาบาลศาสตร 95,322.59 6.28 
คณะแพทยศาสตร 249,252.68 16.43 
คณะเภสัชศาสตร 214,736.57 14.15 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 139,311.82 9.18 
คณะวิทยาศาสตร 349,473.11 23.03 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) 5,000.00 0.33 
คณะวิศวกรรมศาสตร 182,903.23 12.06 
คณะศิลปกรรมศาสตร - - 
คณะศึกษาศาสตร 140,650.55 9.27 
คณะเศรษฐศาสตร - - 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร - - 
คณะสัตวแพทยศาสตร 47,580.65 3.14 
คณะสาธารณสุขศาสตร - - 
บัณฑิตวิทยาลัย - - 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย - - 
สํานักงานอธิการบด ี - - 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ - - 
สํานักบริการวิชาการ - - 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ - - 
สํานักหอสมุด - - 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) 30,166.67 1.99 

รวม 1,517,139.81 100.00 



 จากตารางท่ี 19 พบว�า
เอกมากท่ีสุด ได�แก� คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร จํานวน
214,736.57 บาท คิดเป;นร�อยละ 
 
แผนภูมิท่ี 19 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
                พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
                

 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 349,473.11 บาท คิดเป;นร�อยละ 
จํานวน 249,252.68 บาท คิดเป;นร�อยละ 16.43 และคณะเภสัชศาสตร

บาท คิดเป;นร�อยละ 14.15 ตามลําดับ แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 19 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 

-
4.14 

-
-
-
-

6.28 

14.
9.18 

0.33 
12.06 

-
9.27 

-
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3.14 
-
-
-
-
-
-
-
-

1.99 

- 5.00 10.00 15.00 

คณะเกษตรศาสตร�
คณะทันตแพทยศาสตร�
คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�
คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�
คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�
คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�
คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�
คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินค2าตอบแทนปริญญาเอก

ค�าตอบแทนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
บาท คิดเป;นร�อยละ 23.03 รองลงมาคือ 

คณะเภสัชศาสตร จํานวน 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2562 จําแนกตามส�วนงาน 

 

16.43 
.15 

23.03 

00 20.00 25.00 
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ตารางท่ี 20 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ันของพนักงาน 
              มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน               
   

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินค2าตอบแทนพิเศษ 
เงินเดือนเต็มขั้น (บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร 240,000.00 2.04 
คณะทันตแพทยศาสตร 438,920.00 3.74 
คณะเทคนิคการแพทย 166,080.00 1.41 
คณะเทคโนโลย ี 106,680.00 0.91 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) - - 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี - - 
คณะพยาบาลศาสตร 227,400.00 1.94 
คณะแพทยศาสตร 5,810,190.00 49.47 
คณะเภสัชศาสตร 147,600.00 1.26 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 269,127.10 2.29 
คณะวิทยาศาสตร 629,240.00 5.36 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร 285,615.50 2.43 
คณะศิลปกรรมศาสตร - - 
คณะศึกษาศาสตร 576,050.00 4.90 
คณะเศรษฐศาสตร - - 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 96,000.00 0.82 
คณะสัตวแพทยศาสตร 208,200.00 1.77 
คณะสาธารณสุขศาสตร 258,590.00 2.20 
บัณฑิตวิทยาลัย 64,800.00 0.55 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 600.00 0.01 
สํานักงานอธิการบด ี 1,567,560.00 13.35 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 21,960.00 0.19 
สํานักบริการวิชาการ 115,320.00 0.98 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 98,435.71 0.84 
สํานักหอสมุด 417,120.00 3.55 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) - - 

รวม 11,745,488.31 100.00 



 จากตารางท่ี 20 พบว�า
ท่ีสุด ได�แก� คณะแพทยศาสตร
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 
จํานวน 629,240.00 บาท คิดเป;นร�อยละ 
 
แผนภูมิท่ี 20 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 
               พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�

49 

พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน
คณะแพทยศาสตร จํานวน 5,810,190.00 บาท คิดเป;นร�อยละ 

จํานวน 1,567,560.00 บาท คิดเป;นร�อยละ 13.35 และ
บาท คิดเป;นร�อยละ 5.36 ตามลําดับ แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน

2.04 
3.74 

1.41 
0.91 

-
-

1.94 

1.26 
2.29 

5.36 
-

2.43 
-

4.90 
-
0.82 
1.77 
2.20 

0.55 
0.01 

13.35 
0.19 
0.98 
0.84 

3.55 
-

- 10.00 20.00 30.00 40

คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินค2าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน

ค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ันมาก
บาท คิดเป;นร�อยละ 49.47 รองลงมาคือ 

และคณะวิทยาศาสตร 
แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 20 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน  
จําแนกตามส�วนงาน 

 

49.47 

40.00 50.00 60.00 
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ตารางท่ี 21 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย 
              เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน               
   

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม (บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร 180,000.00 6.25 
คณะทันตแพทยศาสตร 45,000.00 1.56 
คณะเทคนิคการแพทย 45,000.00 1.56 
คณะเทคโนโลย ี 75,750.00 2.63 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) - - 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 9,000.00 0.31 
คณะพยาบาลศาสตร 45,000.00 1.56 
คณะแพทยศาสตร 1,430,597.00 49.66 
คณะเภสัชศาสตร 100,500.00 3.49 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 45,000.00 1.56 
คณะวิทยาศาสตร 109,500.00 3.80 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร 102,750.00 3.57 
คณะศิลปกรรมศาสตร - - 
คณะศึกษาศาสตร - - 
คณะเศรษฐศาสตร - - 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 45,000.00 1.56 
คณะสัตวแพทยศาสตร 80,250.00 2.79 
คณะสาธารณสุขศาสตร 34,500.00 1.20 
บัณฑิตวิทยาลัย 18,000.00 0.62 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย - - 
สํานักงานอธิการบด ี 422,843.00 14.68 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 54,000.00 1.87 
สํานักบริการวิชาการ - - 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 9,000.00 0.31 
สํานักหอสมุด 29,250.00 1.02 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) - - 

รวม 2,880,940.00 100.00 



 จากตารางท่ี 21 
ได�แก� คณะแพทยศาสตร จํานวน 
อธิการบดี จํานวน 422,843.00
180,000.00 บาท คิดเป;นร�อยละ 
 
แผนภูมิท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
               พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�
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21 พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน 1,430,597.00 บาท คิดเป;นร�อยละ 49.66 รองลงมาคือ

422,843.00 บาท คิดเป;นร�อยละ 14.68 และคณะเกษตรศาสตร
บาท คิดเป;นร�อยละ 6.25 ตามลําดับ แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 21 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน

6.25 
1.56 
1.56 
2.63 

-
0.31 
1.56 

3.49 
1.56 

3.80 
-

3.57 
-
-
-

1.56 
2.79 

1.20 
0.62 
-

14.68 
1.87 

-
0.31 
1.02 

-

- 10.00 20.00 30.00 40

คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สมทบกองทุนประกันสังคมมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ สํานักงาน

คณะเกษตรศาสตร จํานวน 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
จําแนกตามส�วนงาน 

 

49.66 

40.00 50.00 60.00 



52 

ตารางท่ี 22 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 
              เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน               
   

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ (บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร 682,885.50 1.91 
คณะทันตแพทยศาสตร 1,701,714.60 4.76 
คณะเทคนิคการแพทย 842,905.20 2.36 
คณะเทคโนโลย ี 832,842.30 2.33 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) - - 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 137,602.80 0.38 
คณะพยาบาลศาสตร 741,252.30 2.07 
คณะแพทยศาสตร 18,901,343.70 52.85 
คณะเภสัชศาสตร 1,055,460.30 2.95 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 508,962.41 1.42 
คณะวิทยาศาสตร 1,221,403.20 3.42 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) 4,160.54 0.01 
คณะวิศวกรรมศาสตร 1,100,224.07 3.08 
คณะศิลปกรรมศาสตร 9,034.20 0.03 
คณะศึกษาศาสตร 1,051,890.30 2.94 
คณะเศรษฐศาสตร 49,534.80 0.14 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 369,994.50 1.03 
คณะสัตวแพทยศาสตร 1,175,691.90 3.29 
คณะสาธารณสุขศาสตร 691,203.30 1.93 
บัณฑิตวิทยาลัย 135,424.80 0.38 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 36,172.80 0.10 
สํานักงานอธิการบด ี 2,582,797.18 7.22 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 350,123.10 0.98 
สํานักบริการวิชาการ 123,002.10 0.34 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 405,942.00 1.14 
สํานักหอสมุด 1,054,203.60 2.95 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) - - 

รวม 35,765,771.50 100.00 



 จากตารางท่ี 22 
ได�แก� คณะแพทยศาสตร จํานวน 
อธิการบดี จํานวน 2,582,797.18
1,701,714.60 บาท คิดเป;นร�อยละ 
 
แผนภูมิท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
                พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

 

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�

53 

พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จํานวน 18,901,343.70 บาท คิดเป;นร�อยละ 52.85 รองลงมาคือ 

2,582,797.18 บาท คิดเป;นร�อยละ 7.22 และคณะทันตแพทยศาสตร
บาท คิดเป;นร�อยละ 4.76 ตามลําดับ แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 22 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 

1.91 
4.76 

2.36 
2.33 

-
0.38 

2.07 

2.95 
1.42 

3.42 
0.01 

3.08 
0.03 

2.94 
0.14 
1.03 

3.29 
1.93 

0.38 
0.10 

7.22 
0.98 
0.34 
1.14 

2.95 
-

- 10.00 20.00 30.00 40

คณะเกษตรศาสตร�
คณะทันตแพทยศาสตร�
คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�
คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�
คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�
คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�
คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�
บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย
สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด
คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ สํานักงาน

คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
2562 จําแนกตามส�วนงาน 

 

52.85 

40.00 50.00 60.00 
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ตารางท่ี 23 แสดงรายละเอียดการเบิกจ�ายเงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
              พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน               
             

ส2วนงาน 
รายการรายจ2าย 

เงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ(บาท) 

ร�อยละ 

คณะเกษตรศาสตร 345,311.87 3.53 
คณะทันตแพทยศาสตร 343,652.37 3.52 
คณะเทคนิคการแพทย 135,267.77 1.38 
คณะเทคโนโลย ี 310,563.15 3.18 
คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย) 23,234.65 0.24 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 156,978.17 1.61 
คณะพยาบาลศาสตร 496,300.58 5.08 
คณะแพทยศาสตร 2,206,033.62 22.57 
คณะเภสัชศาสตร 932,038.36 9.54 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 142,686.00 1.46 
คณะวิทยาศาสตร 1,250,151.37 12.79 
คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(วข.หนองคาย) - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร 568,229.96 5.81 
คณะศิลปกรรมศาสตร 124,125.89 1.27 
คณะศึกษาศาสตร 1,199,396.31 12.27 
คณะเศรษฐศาสตร 38,606.98 0.40 
คณะสถาปEตยกรรมศาสตร 194,710.88 1.99 
คณะสัตวแพทยศาสตร 855,116.41 8.75 
คณะสาธารณสุขศาสตร - - 
บัณฑิตวิทยาลัย - - 
สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย 61,392.00 0.63 
สํานักงานอธิการบด ี 327,889.71 3.35 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ - - 
สํานักบริการวิชาการ - - 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ - - 
สํานักหอสมุด 31,998.00 0.33 
คณะศิลปศาสตร(วิทยาเขตหนองคาย) 29,519.33 0.30 

รวม 9,773,203.38 100.00 



 จากตารางท่ี 23 พบว�า
มากท่ีสุด ได�แก� คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 
1,199,396.31 บาท คิดเป;นร�อยละ 
 
แผนภูมิท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
               พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปศาสตร�

เงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
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พบว�า ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
คณะแพทยศาสตร จํานวน 2,206,033.62 บาท คิดเป;นร�อยละ 

 1,250,151.37 บาท คิดเป;นร�อยละ 12.79 และคณะศึกษาศาสตร
บาท คิดเป;นร�อยละ 12.27 ตามลําดับ แสดงได�ดังแผนภูมิท่ี 23 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส�วนงาน
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คณะเกษตรศาสตร�

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะเทคนิคการแพทย�

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ(วข.หนองคาย)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�(วข.หนองคาย)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักบริการวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สํานักหอสมุด

คณะศิลปศาสตร�(วข.หนองคาย)

ร�อยละ

เงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
บาท คิดเป;นร�อยละ 22.57 รองลงมาคือ 

คณะศึกษาศาสตร จํานวน 
 

แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ�ายเงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ  
จําแนกตามส�วนงาน 

22.57 
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4.2.5 การวิเคราะห�ค2าใช�จ2ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพป%งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามรายเดือน 
 
ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามรายเดือน 
 

หน2วยงาน 

รายการรายจ2าย (บาท) รวม 

เงินเดือน 
เงินประจํา

ตําแหน2งบริหาร 

เงินประจํา
ตําแหน2ง
วิชาชีพ 

เงินประจํา
ตําแหน2ง
เชี่ยวชาญ 

เงินประจํา
ตําแหน2ง
วิชาการ 

เงินค2าตอบแทน
เท2ากับเงิน

ประจําตําแหน2ง 

เงินค2าตอบแทน
รายเดือนระดับ8 

เงิน
ค2าตอบแทน
ปริญญาเอก 

เงินค2าตอบแทน
พิเศษเงินเดือน

เต็มขั้น 

เงินสมทบ
กองทุน

ประกันสังคม 

เงินสมทบ
กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ 

เงินสมทบ
ชดเชย กบข 

รวมทั้งหมด ร�อยละ 

ตุลาคม 2561 299,524,807.01 586,483.87 1,947,422.58  39,600.00 4,002,138.71  6,049,670.97   622,548.39  97,419.35 1,731,770.00 220,500.00 4,365,655.01 818,090.75 320,006,106.64 16.14 

พฤศจิกายน 2561 131,740,861.33 634,600.00 1,963,500.00  39,600.00  3,972,000.00  6,035,800.00  623,000.00  90,000.00   953,437.10  231,503.00  2,826,885.30  814,525.00  149,925,711.73 7.56 

ธันวาคม 2561 131,669,660.00  613,400.00 1,963,500.00    39,600.00  3,972,000.00  6,035,700.00  631,467.74   90,000.00  929,290.00  231,000.00  2,829,537.90    813,786.00  149,818,941.64 7.55 

มกราคม 2562 131,633,036.46   639,064.51 1,963,500.00 39,600.00 4,206,305.16 6,258,447.09 626,500.00 80,000.00  926,140.00 230,250.00 2,844,350.24  813,829.00 150,261,022.46 7.58 

กุมภาพันธ 2562 131,366,054.63  565,407.12 1,963,500.00 39,600.00 4,105,582.39 6,159,119.26  626,500.00 80,000.00 911,553.21 230,250.00 2,843,294.33  812,178.00 149,703,038.94 7.55 

มีนาคม 2562 131,262,240.00 535,058.06 1,963,500.00 39,600.00  4,015,583.87 6,054,341.93 626,500.00 80,000.00 904,300.00 230,094.00 2,841,933.90 812,178.00 149,365,329.76 7.53 

เมษายน 2562 131,168,110.00 532,800.00 1,963,500.00 39,600.00 3,973,900.00 6,010,400.00 627,783.33 437,913.98 904,300.00 229,500.00 2,845,487.40 812,178.00 149,545,472.71 7.54 

พฤษภาคม 2562 132,662,280.00 555,200.00 1,985,900.00 39,600.00 4,074,600.00 6,144,700.00 626,500.00 85,000.00 904,300.00 255,750.00 2,858,981.10 818,641.00 151,011,452.10 7.61 

มิถุนายน 2562 132,403,944.00  5,130,621.12 1,974,700.00 89,725.81 4,393,223.55 6,480,146.03 670,306.45 85,000.00 896,808.00 255,750.00 2,861,759.34 814,107.40 156,056,091.70 7.87 

กรกฎาคม 2562 132,338,852.90 1,432,000.00 1,974,700.00 49,500.00 4,308,412.87 6,351,289.54 637,000.00 55,806.50 894,530.00 255,750.00 2,877,764.10 812,974.00 151,988,579.91 7.66 

สิงหาคม 2562 132,332,941.35 988,914.00 1,974,700.00 49,500.00 4,203,368.39 6,241,026.45 637,000.00 30,000.00 894,530.00 255,593.00 2,884,885.78 815,369.73 151,307,828.70 7.63 

กันยายน 2562 132,266,560.00  4,102,767.79 1,985,719.35 49,500.00 4,035,700.00 5,943,319.35 626,500.00 305,999.98 894,530.00 255,000.00 2,885,237.10 815,346.50 154,166,180.07 7.77 

รวม 1,750,369,347.68  16,316,316.47  23,624,141.93 555,025.81 49,262,814.94 73,763,960.62  7,581,605.91 1,517,139.81  11,745,488.31 2,880,940.00 35,765,771.50  9,773,203.38 1,983,155,756.36  100.00 



 

  จากตารางท่ี 
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพตามรายเดือน โดยเดือนท่ีมีการเบิกจ�ายมาก
เดือนตุลาคม 2561 จํานวน 
2562 จํานวน 156,056,091.70
154,166,180.07 บาท คิดเป;นร�อยละ 
 
แผนภูมิท่ี 24 แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
                 เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ
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จากตารางท่ี 24 พบว�าเม่ือจําแนกการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพตามรายเดือน โดยเดือนท่ีมีการเบิกจ�ายมากท่ีสุด 

จํานวน 320,006,106.64 บาท คิดเป;นร�อยละ 16.17 รองลงมาคือ
156,056,091.70 บาท คิดเป;นร�อยละ 7.87 และเดือนกันยายน 
บาท คิดเป;นร�อยละ 7.77 ตามลําดับ นําเสนอข�อมูลเปรียบเทียบได�ดัง

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามรายเดือน

7.55 7.58 7.55 7.53 7.54 7.61 7.87 7

พบว�าเม่ือจําแนกการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงาน
ท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก�  

รองลงมาคือ เดือนมิถุนายน 
กันยายน 2562 จํานวน 

ตามลําดับ นําเสนอข�อมูลเปรียบเทียบได�ดังแผนภูมิท่ี 24 

แสดงการเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามรายเดือน 

 

7.66 7.63 7.77
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บทที่  5 
สรุปผลการวิเคราะห� 

 
การวิ เคราะหค�าใช�จ� ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือให�มีข�อมูลสารสนเทศด�านการ
เบิกจ�ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทนต�างๆ รวมถึงเงินสมทบสวัสดิการกองทุนเพ่ือ
สิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพท่ีได�เบิกจ�ายจริง ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหได�ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 
 การวิ เคราะหข�อมูลอัตราบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช�ข�อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จํานวน 2,404 คน ส�วนใหญ�เป?น
ข�าราชการเปลี่ยนสถานภาพ จํานวน 2,064 คน คิดเป?นร�อยละ 85.86 และส�วนใหญ�เป?นตําแหน�ง
ประเภทสนับสนุน จํานวน 1,778 คน คิดเป?นร�อยละ 73.96 ซ่ึงคณะแพทยศาสตรเป?นส�วนงานท่ีมี
บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพมากท่ีสุด จํานวน 1,210 คน คิดเป?นร�อยละ 
50.33 รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 161 คน คิดเป?นร�อยละ 6.70 และคณะวิทยาศาสตร 
จํานวน 121 คน คิดเป?นร�อยละ 5.03 ตามลําดับ และส�วนงานท่ีมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพน�อยท่ีสุดคือ คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) และ คณะศิลปศาสตร (วิทยาเขต
หนองคาย) จํานวนคณะละ 1 คน คิดเป?นร�อยละ 0.04 
 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลค*าใช�จ*ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562  
 5.2.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลค*าใช�จ*ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย           
เปล่ียนสถานภาพ ป%งบประมาณพ.ศ.2562 จําแนกตามรายการรายจ*าย 
    ในป&งบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก�นได�เบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบุคลากร
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ส�วนใหญ�เป?นเงินเดือน จํานวน 1,750,369,347.68 
บาท คิดเป?นร�อยละ 88.26 รองลงมาคือค�าตอบแทนเท� า กับเ งินประจํ า ตําแหน�ง จํานวน 
73,763,960.62 บาท คิดเป?นร�อยละ 3.72 และเงินประจําตําแหน�งวิชาการ จํานวน 49,262,814.94 
บาท คิดเป?นร�อยละ 2.48 ตามลําดับ และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�ง
เชี่ยวชาญ จํานวน 555,025.81 บาท คิดเป?นร�อยละ 0.03 
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 5.2.2 ผลการวิเคราะห�ค*าใช�จ*ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแหล*งเงินงบประมาณ 
   แหล�งเงินงบประมาณท่ีใช�ในการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด�วย แหล�งเงินงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐจํานวนท้ังสิ้น 1,975,593,649.70 บาท คิดเป?นร�อยละ 99.62 และแหล�งเ งิน
งบประมาณเงินรายได� จํานวน 7,562,106.66 บาท คิดเป?นร�อยละ 0.38 
   รายการรายจ�ายท่ีเบิกจ�ายจากแหล�งเงินงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐมากท่ีสุด คือ 
เงินเดือน จํานวน 1,750,369,347.68 บาท คิดเป?นร�อยละ 88.62 รองลงมาคือ เงินค�าตอบแทนเท�ากับ
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 73,763,960.62บาท คิดเป?นร�อยละ 3.73 และเงินประจําตําแหน�งทาง
วิชาการ จํานวน 49,262,814.94 บาท คิดเป?นร�อยละ 2.49 ตามลําดับ ส�วนรายการรายจ�ายท่ีมี
จํานวนน�อยท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ จํานวน 555,025.81 บาท คิดเป?นร�อยละ 0.03 
   รายการรายจ�ายท่ีเบิกจ�ายจากแหล�งเงินงบประมาณเงินรายได�มากท่ีสุดคือ เงินประจํา
ตําแหน�งบริหาร จํานวน 7,439,859.37 บาท คิดเป?นร�อยละ 98.38 รองลงมาคือ รายการรายจ�ายเงิน
ค�าตอบแทนปริญญาเอก จํานวน 122,247.29 บาท คิดเป?นร�อยละ 1.62 ตามลําดับ 
 5.2.3 ผลการวิเคราะห�ค*าใช�จ*ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามประเภทการเบิกจ*าย 
   ประเภทการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพ ป& งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด�วย ประเภทกรณีประจํา เ ดือน จํ านวน 
1,802,441,492.44 บาท คิดเป?นร�อยละ 90.89 และประเภทกรณีตกเบิก จํานวน 180,714,263.92 
บาท คิดเป?นร�อยละ 9.11 
   รายการรายจ�ายท่ีเบิกจ�ายประเภทกรณีประจําเดือนมากท่ีสุด คือ เงินเดือน จํานวน 
1,581,355,072.55 บาท คิดเป?นร�อยละ 87.73 รองลงมาคือ เงินค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจํา
ตําแหน�ง จํานวน 72,380,976.56 บาท คิดเป?นร�อยละ 4.02 และเงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ 
จํานวน 47,910,653.78 บาท คิดเป?นร�อยละ 2.66 ตามลําดับ และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อย
ท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ จํานวน 514,800.00 บาท คิดเป?นร�อยละ 0.03 
   รายการรายจ�ายท่ีเบิกจ�ายประเภทกรณีตกเบิกมากท่ีสุด คือ เงินเดือน จํานวน 
169,014,275.13 บาท คิดเป?นร�อยละ 93.53 รองลงมาคือ เงินประจําตําแหน�งผู�บริหาร จํานวน 
5,836,175.59 บาท คิดเป?นร�อยละ 3.23 และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 1,559,001.60 
บาท คิดเป?นร�อยละ 0.86 ตามลําดับ และรายการรายจ�ายท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุดคือ เงินประจําตําแหน�ง
วิชาชีพเฉพาะ จํานวน 5,419.35 บาท คิดเป?นร�อยละ 0.00 
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 5.2.4 ผลการวิเคราะห�ค*าใช�จ*ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามส*วนงาน 
   เม่ือจําแนกตามส�วนงานท่ีเบิกจ�ายพบว�า คณะแพทยศาสตรเป?นส�วนงานท่ีมีการ
เบิกจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 929,474,880.43 บาท คิดเป?นร�อยละ 46.87 รองลงมาคือ สํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 116,721,386.38 บาท คิดเป?นร�อยละ 5.89 และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 
110,813,121.18 บาท คิดเป?นร�อยละ 5.59 ตามลําดับ ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายน�อยท่ีสุด คือ คณะ
วิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตหนองคาย) จํานวน 147,845.06 บาท คิดเป?น
ร�อยละ 0.01 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินเดือนมากท่ีสุด ได�แก� คณะแพทยศาสตร  จํานวน 
825,302,279.64 บาท คิดเป?นร�อยละ 47.15 รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 
108,647,437.07 บาท คิดเป?น 6.21 และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 95,262,584.84 บาท คิดเป?น
ร�อยละ 5.44 ตามลําดับ 
   ส� วนงานท่ี มีการ เ บิกจ� ายเ งินประจํ า ตําแหน� งบริหารมากท่ีสุด  ได�แก�  คณะ
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 2,940,430.22 บาท คิดเป?นร�อยละ 18.02 รองลงมาคือ คณะสัตว
แพทยศาสตร จํานวน 1,691,823.74 บาท คิดเป?น 10.37 และคณะคณะเภสัชศาสตร จํานวน 
1,526,365.45 บาท คิดเป?นร�อยละ 9.35 ตามลําดับ 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาชีพมากท่ีสุด ได�แก� คณะแพทยศาสตร 
จํานวน 23,164,941.93 บาท คิดเป?นร�อยละ 98.06 รองลงมาคือ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 
324,800.00 บาท คิดเป?นร�อยละ 1.37 รองลงมาคือ คณะเทคนิคการแพทยและคณะสัตว
แพทยศาสตร จํานวน 67,200.00 บาท คิดเป?นร�อยละ 0.28 ตามลําดับ 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญมากท่ีสุด ได�แก�  คณะ
แพทยศาสตร จํานวน 198,625.81 บาท คิดเป?นร�อยละ 35.79 รองลงมาคือ คณะเทคนิคการแพทย 
คณะสัตวแพทยศาสตร และสํานักงานอธิการบดี จํานวน 118,800.00 บาท คิดเป?นร�อยละ 21.40 
ตามลําดับ 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินประจําตําแหน�งวิชาการมากท่ีสุด ได�แก� คณะแพทยศาสตร 
จํานวน 13,769,721.16 บาท คิดเป?นร�อยละ 27.95 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร จํานวน 
5,482,925.81 บาท คิดเป?นร�อยละ 11.33 และคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 3,909,157.32 บาท 
คิดเป?นร�อยละ 7.94 ตามลําดับ 
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   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนเท�ากับประจําตําแหน�งมากท่ีสุด ได�แก� คณะ
แพทยศาสตร จํานวน 35,411,288.90 บาท คิดเป?นร�อยละ 48.01 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร 
จํานวน 5,615,711.52 บาท คิดเป?นร�อยละ 7.61 และคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 4,158,357.32 
คิดเป?นร�อยละ 5.64 ตามลําดับ 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนรายเดือนระดับ 8 มากท่ีสุด ได�แก� คณะ
แพทยศาสตร จํานวน 1,508,048.39 บาท คิดเป?นร�อยละ 19.89 รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 1,043,000.00 บาท คิดเป?นร�อยละ 13.76 และสํานักหอสมุด จํานวน 892,500.00 บาท คิด
เป?นร�อยละ 11.77 ตามลําดับ 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมากท่ีสุด ได�แก� 
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 349,473.11 บาท คิดเป?นร�อยละ 23.03 รองลงมาคือ คณะแพทยศาสตร 
จํานวน 249,252.68 บาท คิดเป?นร�อยละ 16.43 และคณะเภสัชศาสตร จํานวน 214,736.57 บาท คิด
เป?นร�อยละ 14.15 ตามลําดับ 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ันมากท่ีสุด ได�แก� คณะ
แพทยศาสตร จํานวน 5,810,190.00 บาท คิดเป?นร�อยละ 49.47 รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 1,567,560.00 บาท คิดเป?นร�อยละ 13.35 และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 629,240.00 บาท 
คิดเป?นร�อยละ 5.36 ตามลําดับ 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมากท่ีสุด ได�แก�  คณะ
แพทยศาสตร จํานวน 1,430,597.00 บาท คิดเป?นร�อยละ 49.66 รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 422,843.00 บาท คิดเป?นร�อยละ 14.68 และคณะเกษตรศาสตร จํานวน 180,000.00 บาท 
คิดเป?นร�อยละ 6.25 ตามลําดับ 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมากท่ีสุด ได�แก� คณะ
แพทยศาสตร จํานวน 18,901,343.70 บาท คิดเป?นร�อยละ 52.85 รองลงมาคือ สํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 2,582,797.18 บาท คิดเป?นร�อยละ 7.22 และคณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 1,701,714.60 
บาท คิดเป?นร�อยละ 4.76 ตามลําดับ 
   ส�วนงานท่ีมีการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการมากท่ีสุด ได�แก� 
คณะแพทยศาสตร จํานวน 2,206,033.62 บาท คิดเป?นร�อยละ 22.57 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร 
จํานวน 1,250,151.37 บาท คิดเป?นร�อยละ 12.79 และคณะศึกษาศาสตร จํานวน 1,199,396.31 
บาท คิดเป?นร�อยละ 12.27 ตามลําดับ 
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 5.2.5 ผลการวิเคราะห�ค*าใช�จ*ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ
ป%งบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามรายเดือน 
   เม่ือจําแนกตามรายเดือนท่ีเบิกจ�ายพบว�า เดือน ตุลาคม 2561 มีการเบิกจ�ายมากท่ีสุด 
จํานวน 320,006,106.64 บาท คิดเป?นร�อยละ 16.17 รองลงมาคือ เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 
156,056,091.70 บาท คิดเป?นร�อยละ 7.87 และเดือน กันยายน 2562 จํานวน 154,166,180.07 
บาท คิดเป?นร�อยละ 7.77 ตามลําดับ  
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะหค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ
ป&งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให�ทราบข�อมูลสารสนเทศด�านการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายต�างๆท่ีได�เบิกจ�าย
จริงให�กับบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ โดยมีข�อเสนอแนะในการวิเคราะห
ครั้งต�อไป ดังนี้ 
 5.3.1 ควรมีการวิเคราะหข�อมูลค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพ โดยใช�ข�อมูลย�อนหลังอย�างน�อย 3 ป& เพ่ือให�เห็นแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของข�อมูลว�ามี
การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย�างไร 
 5.3.2 ควรมีการวิเคราะหข�อมูลค�าใช�จ�ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรในแต�ละกิจกรรม เพ่ือให�ทราบว�างบประมาณท่ี
ได�รับจัดสรรเพียงพอหรือไม�อย�างไร 
 5.3.3 ควรมีการเพ่ิมขอบเขตในการวิเคราะหข�อมูลให�ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยทุก
ประเภท เพ่ือให�ทราบข�อมูลค�าใช�จ�ายบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�นในภาพรวม 
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มหาวิทยาลัยขอนแก�น (2558, 3 ตุลาคม). ข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย เงินเดือน      
เงินประจําตําแหน�ง ค�าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภท
สนับสนุน.  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น (2558, 19 ธันวาคม). ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 8/2558) เรื่อง หลักเกณฑ/และวิธีการเล่ือนเงินเดือน
ประจําป1ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน.  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น (2559, 17 กันยายน). ข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย การกําหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพมาจากข�าราชการ
และลูกจ�างประจํา พ.ศ.2559.  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น (2559, 24 กรกฎาคม). ข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย เงินเดือน
และการเล่ือนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารท่ีดํารงตําแหน�ง
ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู�อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู�อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต ผู�อํานวยการกอง หัวหน�าสํานักงานคณบดี หัวหน�าสํานักงาน
ผู�อํานวยการสถาบันและหัวหน�าสํานักงานผู�อํานวยการสํานัก หรือเทียบเท�า พ.ศ.2559. 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น (2560, 20 ตุลาคม). ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี8/2560) เรื่อง หลักเกณฑ/และวิธีการจ�ายค�าตอบแทน
สําหรับผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป:นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งอาจารย/ ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ.2562. 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น (2562, 6 กุมภาพันธ'). ข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย เงินเดือน 
เงินประจําตําแหน�งบริหาร และเงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบริหาร พ.ศ.2562.  
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