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ค ำน ำ 
 

 การวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท หลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโทหลักสูตรโครงการพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2559-2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการ
วิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดท าได้อาศัยความช านาญและประสบการณ์ที่
ได้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาโดยตลอด
ระยะเวลาการท างาน จึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการด าเนินงาน ผู้จัดท าจึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท โครงการ
พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 ขึ้น 
 งานวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท โครงการ
พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 เล่มนี้ หาก
มีส่วนใดที่เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านนี้ สามารถน าไปพัฒนา
ปรับปรุงงาน ให้ดียิ่งขึ้น ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือหรือให้การพัฒนางานด้านนี้ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 การศึกษาวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2559-
2561 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ทุก
รายการ ปี พ.ศ.2559-2561 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2561) จ านวน 3 ปี เพ่ือทราบงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการพิเศษ และผลการเปรียบเทียบงบประมาณ
รายรับ -รายจ่ าย  ระดับป ริญ ญ าโท  หลั กสู ตร โครงการพิ เศษ  คณ ะสาธารณ สุ ขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อน าผลไปพัฒนางานวิเคราะห์ และเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ
รายรับ-รายจ่ายของการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ปีงบประมาณ 2559-2561 หลักสูตร
บริหารงานสาธารณสุข มีรายรับมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 11,005,500 บาท ร้อยละ 32 รองลงมา
หลักสูตรวิทยาการระบาด จ านวน 5,587,500 บาท ร้อยละ 16.25 และน้อยสุดหลักสูตรโภชนศาสตร์
เพ่ือสุขภาพ จ านวน 2,327,500 บาท ร้อยละ 6.77 ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาค
ปลายรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 14,268,000 บาท ร้อยละ 
41.48 รองลงมาปีงบประมาณ 2560 จ านวน 11,149,000 บาท ร้อยละ 32.42 และน้อยที่สุด
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 8,976,500 บาท ร้อยละ 26.10 
 รายจ่ายของหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2559-2561 หลักสูตรบริหารงานสาธารณสุข มี
รายจ่ายมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 10,696,825.95 บาท ร้อยละ 31.13 รองลงมาหลักสูตรอนามัย
สิ่งแวดล้อม จ านวน 5,804,032.50 บาท ร้อยละ 16.89 และน้อยที่สุดหลักสูตรชีวสถิติ จ านวน 
2,420,802.77 บาท ร้อยละ 7.04 ส าหรับรายจ่ายจริงรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 รวม
ทั้งสิ้น 14,073,859.03 บาท ร้อยละ 40.96 รองลงมาปีงบประมาณ 2560 จ านวน 11,627,807.23 
บาท ร้อยละ 33.84 น้อยที่สุดปีงบประมาณ 2561 จ านวน 8,660,750.89 บาท ร้อยละ 25.20 
 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในภาพรวมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรายรับมากกว่ารายจ่าย โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษามากที่สุด 
รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามล าดับ เนื่องจากนักศึกษาที่
เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มีจ านวนลดลง แต่เมื่อวิเคราะห์รายจ่าย ตลอด 3 ปี พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และเมื่อวิเคราะห์ตาม
หลักสูตร พบว่า หลักสูตรบริหารงานสาธารณสุข มีรายรับมากที่สุด รองลงมาคือ หลักสูตรวิทยาการ



 ค 

ระบาด ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ แต่เมื่อวิเคราะห์ตามรายจ่าย พบว่า 
หลักสูตรที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ได้แก่ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ หลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ตามล าดับ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับงานวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย 
(ประเภทเงินรายได้ ) ระดับปริญญาโทหลักสูตรโครงการพิ เศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 คือ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ -
รายจ่าย ให้เห็นแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นและลดลงของรายรับ-รายจ่าย เป็นประจ าวันทุกเดือน เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเสนอผู้บริหารประกอบการตัดสินใจวางแผนจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 
และเพ่ือให้จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 นโยบายการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
กรอบการจัดท าและการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนงานต่าง ๆ 
และใช้เป็นแนวทางการก ากับ ดูแล การบริหารงบประมาณให้มีการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยกับการจัดท างบประมาณให้
ชัดเจนและรายงานผลการด าเนินการได้ (ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลัง
และพัดสุ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560) โดยนโยบายด้านการบริหารจัดการ
องค์การ ให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงินการคลังและ
งบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้รองรับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และระดับ
นานาชาติ ที่ตอบสนองต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 มาตรา 60 หมวด 5 ก าหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาซึ่งท าให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารให้รองรับการใช้
งบประมาณแบบอุดหนุนทั่วไป และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณแบบอุดหนุนทั่วไป
ให้แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ และให้มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบการ
วางแผนงบประมาณ ระบบการบัญชีต้นทุน ระบบการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลโดยมีแผนการ
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เป็นระบบบัญชีกองทุนโดย
เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis Accounting) ลักษณะ 3 มิติที่รายงานฐานะการเงิน งบแสดงผลการ
ด าเนินงาน และงบกระแสเงินสด ปรับปรุงระบบงบประมาณแบบแผนงาน เป็นระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting) สามารถรายงานผลงานตามเป้าหมาย การพัฒนาระบบ
บัญชีต้นทุนรายกิจกรรม ที่รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ
แบบอุดหนุนทั่วไปในการปรับปรุงระบบงบประมาณเป็นระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน ผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และส านักงบประมาณเสนอให้มหาวิทยาลัยสร้างระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 7 ประการ ได้แก่ 1. ระบบวางแผนงบประมาณ 2. ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
3. ระบบงบประมาณ 4. ระบบพัสดุ 5. ระบบการเงิน 6. ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 7. ระบบบัญชีต้นทุน 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต 
ด้านสาธารณสุขศาสตร์และมีเป้าหมายเป็นอันดับ1ของประเทศ 1 ใน3ของอาเซียนและ 1 ใน 50 ของ
การจัดอันดับกลุ่มสาขาวิชาการตาม QS World University Raking  โดยมีการก าหนดพันธกิจ 
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ในการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารให้เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองต่อชุมชนและสังคม  
ซึ่งจะเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการบริหารองค์กร 
ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าขึ้นภายใต้แนวทางระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting System:SPBBS) เพ่ือให้หน่วย
ปฏิบัติมีความคล่องตัวในการจัดท าและบริหารงบประมาณ และเกิดผลงานตามยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์
โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนระยะยาวอุดมศึกษา ระยะที่ 2 
(พ .ศ.2551 -2565) แผนปฏิ บั ติ ราชการแผ่ นดิ นของรั ฐบาล แผนยุ ทธศาสตร์ การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 หน่วยคลังและพัสดุ งานบริหารทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นส่วนงานหนึ่งที่ต้องปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินตามแผนรายจ่ายประจ าปีที่
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรมาให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการในระบบ KKUFMIS
ตามนโยบายการจัดงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและให้ระบบการเงินการคลังและงบประมาณ ที่รองรับการก้าวสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้จัดท าจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการวิเคราะห์ 
เรื่อง วิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการ
พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นย้อนหลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2559-2561) 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้)  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างปี 
พ.ศ. 2559-2561 
 1.2.3 เพ่ือน าผลที่ได้ไปพัฒนางานประจ า แก้ไขปัญหางานประจ า และเสนอต่อผู้บริหาร 
ในการตัดสินใจต่อไป 
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1.3 ขอบเขตกำรวิเครำะห์ 
 1.3.1 วิเคราะห์จากแบบบันทึกข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้)  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่าง 
ปีพ.ศ. 2559-2561 
 1.3.2 วิเคราะห์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.3.3 วิเคราะห์ช่วงเวลา 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2561 (ตุลาคม 2558-
กันยายน 2561) 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 เพ่ือทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้)  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย้อนหลัง  
3 ป ี(พ.ศ. 2559-2561) 
 1.4.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้)  
ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี  
พ.ศ. 2559-2561 
 1.4.3 เพ่ือน าผลที่ได้ไปพัฒนางานประจ า แก้ไขปัญหางานประจ า และเสนอต่อผู้บริหาร 
ในการตัดสินใจต่อไป 
 1.4.4 ไดน้ าผลงานเสนอในเวทีวิชาการท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.5.1 งบประมำณรำยจ่ำย หมายถึง รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 ซึ่งได้มาจาก 
การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 1.5.2 งบประมำณรำยรับ หมายถึง รายละเอียดรายรับของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 ซ่ึงได้มาจากรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียกเก็บ และน ามาจัดสรรเป็นรายรับประจ าปี  
 1.5.3 เงินรำยได้ หมายถึง เงินที่ได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายได้ 
อ่ืน ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
 1.5.4 ปีงบประมำณและปีบัญชี หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนับเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณและปีบัญชีนั้น 
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 1.5.5 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
 1.5.6 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะดังกล่าว 
 1.5.7 ค่ำใช้จ่ำยลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารและระบบ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบกายภาพ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 
 1.5.8 เงินอุดหนุนด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
รายการและรายจ่ายโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใน
ปีงบประมาณ  
 1.5.9 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุน เงินอุดหนุนด าเนินงาน 
 1.5.10 โครงกำรพิเศษ หมายถึง โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จัดการหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพในการพ่ึงตนเอง 
 1.5.11 หลักสูตรโครงกำรพิเศษ หมายถึงหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้จัดการในลักษณะ
โครงการพิเศษ 
 1.5.12 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หมายถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรโครงการ
พิเศษที่ได้ออกเป็นประกาศเรียกเก็บตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) 
 1.5.13 คณบดี หมายถึง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.5.14 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการ
พิเศษตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 



 

บทท่ี 2 
เอกสาร งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการจัดท าวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท
หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้จัดท าได้ศึกษาองค์ความรู้
จากเอกสาร งานวิเคราะห์และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิดการจัดท าแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณรายรับ รายจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 770/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรโครงการพิเศษ 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ 
 6. งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิดการจัดท าแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2.1.1 หลักการและแนวทางการจัดท าแผนงบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าขึ้นภายใต้แนวทางระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting Systern : SPBBS) 
เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติมีความคล่องตัวในการจัดท าแผนและบริหารงบประมาณ และเกิดผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องการพัฒนาประเทศตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) 
แผนระยะยาวอุดมศึกษา ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายให้เร่งรัดการปฏิรูประบบงบประมาณมาเป็น
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่มียุทธศาสตร์เป็นตัวน า จึงได้มีการน า “งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์” ได้น ามาใช้กับทุกหน่วยงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพ่ือให้
หน่วยงานปฏิบัติมีความคล่องตัวในการจัดท าและบริหารงบประมาณภายใต้ขอบเขตของความ
รับผิดชอบต่อการน างบประมาณมาใช้ให้เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์ ที่ตรงกับความต้องการของ
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ประชาชน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มียุทธศาสตร์เป็นตัวน าเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมให้กระทรวง และหน่วยงาน
ภาครัฐมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategic Performance based Budgeting : SPBB) เป็นแนวทางที่ครบวงจรตั้ งแต่การวาง
แผนการจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เน้นผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดข้ึน
โดยที่ผลผลิตคือสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้จากการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในขณะที่ผลลัพธ์หมายถึงประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตและผลกระทบ (ทั้งเชิงบวก และ/หรือ เชิงลบ) ที่มี
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
จึงเป็นระบบที่จะท าให้มั่นใจได้ว่า ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ และผลลัพธ์สอดคล้อง
กับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและเป้าหมายในระดับชาติหรือของรัฐบาล ผลผลิตที่ต้องการ 
มีปริมาณ ราคาและคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกัน ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ภายในเวลาที่
ก าหนด  

การเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์หลัก ผลงานหลักหรือผลลัพธ์ที่ต้องการของ
รัฐบาลให้เข้ากับแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานของหน่วยงาน จะช่วยท าให้เกิดการบูรณาการของ
กระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การจัดสรร
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับล าดับความส าคัญและเจตนารมณ์ 
เกิดพันธะเงื่อนไขผูกพันและความพร้อมที่จะต้องรับผิดชอบและถูกตรวจสอบผลงาน 
 ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
น าไปสู่ผลประโยชน์รวมของประเทศจะพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 1. ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับชาติกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับล่าง คือ
ความสอดคล้องระหว่างงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
 2. ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 3. ความส าเร็จของการด าเนินงานกับเป้าหมายที่ก าหนด โดยการวางระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 4. ระบบแรงจูงใจให้น่วยงานต่าง ๆ ด าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างจริงจัง 
 โดยสรุป การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ จะต้องจัดท าแผนการ
ปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2559 -2562 บูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน และผลผลิตของหน่วยงาน ให้มีความครอบคลุมในเชิงบูรณาการ 3 มิติ ได้แก่ มิติ
งานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) และมิติ
งานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
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 2.1.2 ขั้นตอนการจัดท าแผนงบประมาณ 
 การจัดท าแผนงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยค านึงถึงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหลัก และมี
เป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของภารกิจ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
– Based Budgeting) ของส่วนงาน ต้องแสดงผลสัมฤทธิ์และผลกระทบที่ได้รับจากการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบบูรณาการ และพัฒนามหาวิทยาลัยตาม 4 เสาหลักยุทธศาสตร์  ได้แก่ เสาหลักที่ 1 
Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่ค านึงถึงผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เสาหลักที่  2 Excellence Academy เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะ
วิทยาการ เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแล
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เสาหลักที่ 4 Creative Economy and Society : เป็น
องค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ 
 การจัดท าแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้จัดท าประมาณการที่สอดคลัองกับ
ภารกิจของส่วนงาน และสามารถด าเนินการได้จริง หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง โดยให้ส่วนงานค านึง
ภารกิจใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติภารกิจตามหน้าที่ (Function) มิติที่สอดคล้องกับความต้องการของ
พ้ืนที่ (Area) และมิติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และของมหาวิทยาลัย (Agenda) 
 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 23 สภามหาวิทยาลัยมี
อ านาจหน้าที่ควบคุมกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึงอนุมัติการตั้ง
งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย มาตรา 37 อธิการบดีเป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และ
การตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 3 การงบประมาณให้อธิการบดีเสนอค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป อย่างน้อย 30 วัน ซึ่งอาจให้มีคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณก่อนก็ได้ ดังนั้นทุกส่วนงานจักต้องด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
เป็นการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือด าเนินโครงการ กิจกรรมตามกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่  การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การรักษาพยาบาล และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 สู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และผลผลิตตามเป้าหมายที่ก าหดนไว้ 
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 2.1.3 การประมาณการรายได้ 
  ตามพระราชบัญ ญั ติ  มห าวิทยาลั ยขอนแก่น  พ .ศ . 2558 มาตรา 5  ให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 เป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
 มาตรา 15 รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
  (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุนดังกล่าว 
  (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
  (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
  (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่
ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
  (7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
 เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (1) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นจ านวนที่
เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 
 รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.
2559 หมวด 2 ประเภทที่มาของรายได้และการใช้จ่าย 
 ข้อ 12 ประเภทและท่ีมาของรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (1) เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
  (2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุนดังกล่าว 
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  (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
  (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมทุนจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
  (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ 
ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
  (7) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  (8) เงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัยและน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปหาประโยชน์ 
  (9) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน  
 2.1.4 งบรายจ่ายและการจัดท าแผนประมาณรายจ่าย 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 3 การงบประมาณ ให้งบประมาณรายจ่าย มีประเภท
ของค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1.4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบเงินเดือน ค่าจ้าง 
  1.4.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  1.4.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและระบบ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และระบบ
เทคโนโลยี ระบบกายภาพ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ีนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 
  1.4.4 เงินอุดหนุนด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของรายการ และรายจ่ายโครงการต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใน
ปีงบประมาณ 
  1.4.5 ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่าย  
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2.2 กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณรายรับ รายจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 คณ ะส าธารณ สุ ขศ าสตร์  เป็ น ห น่ ว ย งาน ห นึ่ งที่ อ ยู่ ภ าย ใต้ ก ารก ากั บ ดู แล ขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายรับ รายจ่าย ตามยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยงานนโยบายและแผนได้ส่งแบบฟอร์มประมาณการรายรับ รายจ่าย ไปให้
ประธานหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการพิเศษ เพ่ือประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดปีการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน เพ่ือให้หลักสูตร
ประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับ ตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนดและจัดสรรเข้า
ส่วนกลางคณะ ส่วนเงินที่เหลือจัดสรรให้กับหลักสูตรได้บริหารจัดการรายจ่าย โดยมีวิธีการด าเนินการ
ขั้นตอนการประมาณการรายรับ และรายจ่าย ดังนี้ 
 2.1 หลักสูตรการเรียนการสอน โครงการพิเศษ ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่คาดว่าจะมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนและจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนจริง 
 2.2 หลักสูตรการเรียนการสอน โครงการพิเศษ น าประมาณการรายรับจริง หักค่าใช้จ่าย
ให้กับมหาวิทยาลัยตามประกาศท่ีก าหนด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  2.2.1 ส่วนที่ 1 จัดสรรเป็นเงินรายได้ส่วนกลางเพ่ือเป็นค่าบ ารุงการให้บริการและ
หรือการจัดกิจกรรมการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
  2.2.2 ส่วนที่ 2 จัดสรรเงินที่เหลือจากส่วนที่ 1 ให้แก่คณะที่รับผิดชอบหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยในสัดส่วนร้อยละ 95 : 5  
 2.3 เงินรายได้ในส่วนที่ 2 ของคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร หรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชาต้อง
จัดสรรเพื่อเป็นเงินในส่วนต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ตามสัดส่วนดังนี้ คือ 
  2.3.1 จัดสรรเข้ากองทุนรวมเงินรายได้ 5% 
  2.3.2 จัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค 5% 
  2.3.3 จัดสรรเข้ากองทุนเงินส ารองสะสม 5% 
 2.4 เมื่อหักค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้หมดแล้ว เงินที่เหลือหลักสูตร
ต้องหักเข้าเป็นเงินให้ส่วนกลางคณะเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 25% 
 2.5 เมื่อหลักสูตรหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ 55% ก็น าไปตั้งค่าใช้จ่ายตามหมวด
รายจ่าย ดังนี้ 
  2.5.1 ค่าตอบแทน 
  2.5.2 ค่าใช้สอย 
  2.5.3 ค่าวัสดุ 
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  2.5.4 ครุภัณฑ ์
  2.5.5 ค่าสาธารณูปโภค 
  2.5.4 อุดหนุนทั่วไป 
 

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  คณ ะสาธารณ สุ ขศาสตร์  เป็ นแหล่ งผลิ ตบัณ ฑิ ตด้ านสาธารณ สุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นส่วนหนึ่ งของศูนย์
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) คณะสาธารณสุขศาสตร์เริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) ปีแรกจ านวน 30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียน
เรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงจ านวนหนึ่ง รับจากนักเรียนทั่วไปส่วนกลางด าเนินการสอบคัดเลือก
จ านวนหนึ่ง และรับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีพ้ืนความรู้
ไม่ต่ ากว่า ม.ศ.5 เดิม อีกจ านวนหนึ่ง ในปีการศึกษา 2527 ได้เพ่ิมจ านวนนักศึกษาเป็นปีละ 50 คน  
ปีการศึกษา 2532 เพิ่มจ านวนนักศึกษาเป็นปีละ 50 คน ปีการศึกษา 2532 เพิ่มจ านวนนักศึกษา
เป็นปีละ 55 คน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 -2539) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2535 เป็นต้นไปจะเพ่ิมจ านวนนักศึกษาเป็นปีละ 80 คน ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาการเรียนการสอนด้านหลักสูตรจากเดิมในระดับปริญญาตรีตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งมาเป็นในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาของแต่และหลักสูตร  ดังนี้ 
  2.3.1 ระดับปริญญาตรี  มี 2 หลักสูตร  คือ 
   2.3.1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) แบ่งเป็น 2 แขนง 
    2.3.1.1.1) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    2.3.1.1.2) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   2.3.1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม- 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  2.3.2 ระดับปริญญาโท  มี 9 หลักสูตร คือ 
   2.3.2.1 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    2.3.2.1 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
    2.3.2.2 การบริหารงานสาธารณสุข  
    2.3.2.3 ชีวสถิติ 
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    2.3.2.4 สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
    2.3.2.5 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
    2.3.2.6 วิทยาการระบาด 
    2.3.2.7 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    2.3.2.8 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
   2.3.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  2.3.3 ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร คือ 
   2.3.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ) 
   2.3.3.2 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   2.3.3.3 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 
  2.3.4 มีคณาจารย์สายผู้สอนและสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 104 คน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   4.1 สายผู้สอน จ านวน  62   คน 
   4.2 สายสนับสนุน จ านวน  42  คน 
  2.3.5 โครงสร้างส่วนงานและอัตราก าลังขององค์กร  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการองค์กร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องและสัมพันธ์กับสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย โดยได้จัดแบ่งโครงสร้างองค์กรและระบบ 
การบริหารจัดการองค์กรออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย สาขาวิชามี 3 สาขาวิชา กองบริหารงาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี 3 งาน และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ ดังนี้  
  2.3.5.1 สาขาวิชา  
  มีการจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็น  3 สาขาวิชา ประกอบด้วย   
  1)   สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ   
  2)   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  3)   สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ 
  การบริหารจัดการสาขาวิชาโดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ  
ธุรการสาขาวิชาเป็นผู ้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของ
สาขาวิชาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนภารกิจของ
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการงานธุรการด้านงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ 
งานพัสดุงานบริการการศึกษา งานอาคารและสถานที่ งานนโยบายและแผน และงานด้านประกัน
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คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการให้บริการนักศึกษาและผู้มาติดต่อประสานงานกับคณาจารย์
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
  2.3.5.2 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มีการจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นหน่วยงานย่อย 3 งาน ประกอบด้วย  
  1)  งานบริหารทั่วไป  
  2)  งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3)  งานวิชาการ 
  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชา  
ในด้านต่าง ๆ มีผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเป็นผู้รับผิดชอบ บุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้มี
ส่วนร่วมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของคณะในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการงานธุรการด้านงานสารบรรณ 
งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการการศึกษา งานโสตอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานนโยบายและแผน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานพัฒนาวิชาการ 
ตลอดจนการให้บริการนักศึกษาและผู้มาติดต่อประสานงานกับคณาจารย์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
  2.3.5.3 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ 
  มีการจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ 3 ศูนย ์ประกอบด้วย  
  1) ศูนย์จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ทางสถิติ 
  2) ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  3) ศูนย์ฝึกอบรมวิจัย และประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และจัดการฝึกอบรม ตลอดจนการให้บริการนักศึกษาและผู้มาติดต่อประสานงาน
กับคณาจารย์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 2.3.6 รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
   หน่วยคลังและพัสดุ 
   มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้ 
   1)  พัสดุ มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับที่ทาง
ราชการก าหนด ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างกับ
ผู้ประกอบการ จัดท าเอกสารขออนุมัติหลักการใช้เงินและเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ 
KKUFMIS จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างให้ผู้ประกอบการลงนามและผู้บริหารลงนามในการ
สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์กับผู้ประกอบการที่ส่งของ จัดท าแผนความต้องการใช้วัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ ตรวจรับพัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ จัดเก็บส าเนาเอกสารเบิกจ่ายเข้า
แฟ้มและสแกนส าเนาเอกสารเบิกจ่าย ตรวจนับ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้
งาน ตรวจนับครุภัณฑ์และจัดท ารายงานครุภัณฑ์ประจ าปี ติดต่อประสานงานกับพัสดุ กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อประสานงานกับกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2)  การเงินและบัญชี มีภารกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
และบัญชีให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับที ่ทาง
ราชการก าหนด ด าเนินการตรวจสอบและลงทะเบียนคุมยอดหลักการใช้เงินและเบิกจ่ายเงินหมวดเงิน
งบประมาณเงินรายได้ และเงินเบิกแทนกัน ในหมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง งบลงทุน เงินสวัสดิการบุตร เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวและ
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตามที่ได้รับจัดสรร
ตามภารกิจของส่วนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงิน
เบิกแทนกัน ในระบบ KKUFMIS บันทึกข้อมูลรายละเอียดส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS
จัดท าสรุปรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ประจ าเดือนเข้าที่ประชุมกรรมการจ าคณะ 
ตรวจสอบรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเสนอผู้บริหาร จัดท างบการเงินสรุปรายรับ-รายจ่ายหลักสูตร
การเรียนการสอนโครงการพิเศษส่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบ ด าเน ินการออก
ใบเสร็จรับเงินรายได้คณะและน าเงินฝากธนาคาร จัดท าเอกสารใบน าส่งเงินกองคลังในระบบ 
KKUFMIS ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินสิ้นปีงบประมาณเพ่ือ
น าส่งกองคลัง จัดท าบัญชีเงินสดคงเหลือประจ าวันเพ่ือให้กรรมการตรวจนับเงินตรวจสอบกับรับ-
จ่ายเงินประจ าวัน จ าท าบัญชีเงินฝากธนาคารประจ าวัน บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะ
สาธารณสุขศาสตร์) บัญชีเงินยืมทดรองจ่ายคณะสาธาณสุขศาสตร์ จัดท าเงินยืมทดรองจ่ายคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จัดท าเงินโอนในระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือจ่ายให้แก่บุคลากรและผู้มีสิทธิรับเงินตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าหนังสือติดตามและทวงถามลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชกฤษฏีกา ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับบุคลากรรับทราบในรูปแบบเอกสารและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จัดเก็บส าเนาเอกสารเบิกจ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ (Scan) จัดโครงการ
อบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับระเบียบการคลังและพัสดุ ติดต่อประสานงานกับกองคลัง  
กองตรวจสอบภายใน และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
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2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 770/2548) เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรโครงการพิเศษ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 770/2548) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรโครงการพิเศษมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ มีดังนี้ 
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา ให้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 จัดสรรเป็นเงินรายได้ส่วนกลาง เพ่ือเป็นค่าบ ารุงการให้บริการและหรือการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
  ส่วนที่  2 จัดสรรเงินที่ เหลือจากส่วนที่  1 ให้แก่คณะที่รับผิดชอบหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยในสัดส่วนร้อยละ 95 : 5  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในคณะที่ไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตร ให้หัก
เงินจากส่วนที่จัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบหลักสูตรในส่วนที่ 2 เพื่อจัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบรายวิชา 
โดยคิดตามอัตราค่าหน่วยกิตเทียบเท่า ซึ่งขึ้นกับระดับของหลักสูตร ประเภทและกลุ่มสาขาวิชาของ
รายวิชา และจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ  
 ทั้งนี้ เงินรายได้ในส่วนที่ 2 ของคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร หรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชาต้อง
จัดสรรเพื่อเป็นเงินในส่วนต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ตามสัดส่วนดังนี้ด้วย คือ  
 1. จัดสรรเข้ากองทุนรวมเงินรายได้ร้อยละ 3%  
 2. จัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 5% 
 3. จัดสรรเข้ากองทุนเงินส ารองสะสม 7% 
 

2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ 
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร ให้ก าหนดได้ตามรายการดังนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบคัดเลือก โดยให้จ่ายได้จากค่าธรรมเนียมการสมัคร
และสอบคัดเลือก 
  2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาองค์กร หมายรวมถึง ค่าตอบแทน
และหรือค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณะ
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ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการและวิจัย การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และ
การพัฒนาทางกายภาพอ่ืน ๆ ให้จ่ายได้ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายรับที่ได้รับจัดสรร 
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน หมายรวมถึง ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน ค่าตอบแทนการสอนส าหรับอาจารย์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสนับสนุนการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ให้จ่ายได้
ในวงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของรายรับที่ได้รับจัดสรร 
 ทั้งนี้การใช้จ่ายเพ่ือการจัดการหลักสูตรไม่ควรเกินงบประมาณรายรับที่แต่ละหลักสูตรได้รับ
จัดสรร และคณะที่พึงใช้จ่ายงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

2.6 งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

พบงานวิเคราะห์/วิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
สุปราณี   บั วงามดี  (2533) ได้ วิ เคราะห์ งบประมาณ  แผนงานการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ระหว่างปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2528-2533 ผลการศึกษาพบว่า 

1. งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อรวมทุกหมวดรายจ่ายแล้วได้รับ
เพ่ิมขึ้นทุกปีงบประมาณ เมื่อแยกรายจ่ายแล้วพบว่า หมวดเงินเดือนและค่าจ้างเป็นหมวดเดียวที่ได้รับ
งบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้รับงบประมาณ
เพ่ิมบ้างลดบ้างไม่แน่นอน เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า งบประมาณแผนงานจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง เป็นหมวดที่ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นกัน 
รองลงมา คือ หมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นหมวดที่ได้รับงบประมาณ
น้อยที่สุด 

2. การหาอัตราส่วนของงบประมาณแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับจ านวน
นิสิตเต็มเวลา จากการหาอัตราส่วนงบประมาณแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับจ านวนนิสิต
เต็มเวลา พบว่า หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เป็นหมวดที่มีอัตราส่วนมากที่สุด  

3. การวิเคราะห์ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณในแผนงานจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก แยกตามคณะและภาควิชา
ต่างๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2528 -2532 โดยใช้สัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน จากค่า
สัมประสิทธิ์ของความแปรผันแห่งงบประมาณแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีค่าเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆ ปีซึ่งแสดงว่ามีความเสมอภาคกันมากในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า แต่ในหมวดค่า
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ครุภัณฑ์ไม่มีความเสมอภาคกันเลย ซึ่งเป็นเพราะธรรมชาติของสาขาวิชาแตกต่างกันและการได้มาซึ่ง
งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน มิได้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นไปตามวงเงินที่ขอตั้ง แต่ขึ้นอยู่กับอ านาจ
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี และในการของบประมาณไม่มีข้อมูลและรายละเอียดพอ 
จากผลการศึกษา ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นหมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า รัฐจึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณหมวดอื่นๆ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ านวนนิสิตนักศึกษาเต็มเวลาของแต่ละคณะและแต่ละภาควิชามี
ความแตกต่างกันมาก จึงควรพิจารณาอัตราก าลังของแต่ละคณะและภาควิชาให้เหมาะสม ส าหรับการ
ได้ครุภัณฑ์ของแต่ละคณะและภาควิชาแตกต่างกันมาก ควรพิจารณาตามความจ าเป็นเพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาค 

จินดา จันที (2543) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2542 ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้
ในแบบค าของบประมาณประจ าปี 2542 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศึกษาถึงปัจจัยที่
มีผลต่อการของบประมาณของทั้งสี่คณะ วิธีการศึกษา โดยการศึกษาเปรียบเทียบงบประมาณที่ขอตั้ง
กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2542 ของทั้งสี่คณะ ผลการศึกษาพบว่า 
งบประมาณที่ขอตั้งในแต่ละปีมีจ านวนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกปีและทุกคณะ ส าหรับผล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละคณะ พบว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ของคณะผลิตกรรมการเกษตรหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราวขึ้นอยู่กับปัจจัย
จ านวนหลักสูตร หมวดงบด าเนินการ หมวดงบลงทุน และงบประมาณรวมขึ้นอยู่กับปัจจัยจ านวน
นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว และงบประมาณที่ได้รับรวมขึ้นอยู่กับปัจจัยจ านวนภาควิชา 
งบประมาณหมวดงบด าเนินการและงบลงทุนขึ้นอยู่กับปัจจัยจ านวนนักศึกษา แต่ในคณะวิทยาศาสตร์
นั้นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกหมวดขึ้นอยู่กับปัจจัยจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ซึ่งจากผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า งบประมาณที่ทั้งสี่คณะได้รับจ าแนกตามหมวดรายจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
แตกต่างกัน 

ประสาน  กันยานัน (2550) ได้ศึกษาหาแนวทางพัฒนาการบริหารงบประมาณ เงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการ
บริหารงบประมาณเงินรายได้และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปเนื้อหาตามประเด็นส าคัญ  
ผลการศึกษาพบว่า สภาพสาเหตุและปัญหาการบริหารงานงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้านต่างๆ พบว่าด้าน
สภาพสาเหตุและปัญหาของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ 
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ด้านสภาพสาเหตุและปัญหาของการจัดสรรเงินงวดงบประมาณเงินรายได้ หากพิจารณาด้านต่างๆ 
ของแนวทางในการพัฒนาการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประกอบกับการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญ สามารถบอกถึงแนวทางในการพัฒนาได้ โดยแบ่งออกเป็น      
แนวทางการพัฒนาการจัดท าค าเสนอของงบประมาณเงินรายได้ แนวทางการพัฒนาการจัดสรร
เงินงวดงบประมาณเงินรายได้ แนวทางการพัฒนาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ แนวทางการ
พัฒนาการรายงานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

พันธิตรา จตุรภัทรนนท์ (2551)  ได้วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2549-2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรณีศึกษา : งบประมาณ
แผ่นดินในการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (งบแผ่นดิน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปี พ.ศ. 2549-2551 ผลการศึกษาพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละงบรายจ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเกือบทุกงบรายจ่าย
ยกเว้นงบด าเนินงานที่ได้รับลดลงในปี พ.ศ. 2551 เพียง 0.25% ส าหรับงบรายจ่ายที่มีแนวโน้มได้รับ
เพ่ิมมากที่สุดในปี พ.ศ. 2550 ได้แก่ งบรายจ่ายอ่ืน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบบุคลากร และงบ
ด าเนินงาน ตามล าดับ ส่วนในปี พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณเพ่ิมมากที่สุดใน งบรายจ่ายเดียวกัน 
ได้แก่  งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนงบบุคลากร และงบด าเนินงาน เมื่อจ าแนกงบประมาณ
ตามหมวดรายจ่าย พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ได้รับงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมากที่สุด รองลงมาคือ หมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดเงินอุดหนุน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ตามล าดับ และเมื่อจ าแนก
งบประมาณตามผลผลิต พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเกือบทุกผลผลิตยกเว้น ปี พ.ศ. 2551 ผลผลิต ผลงาน
การให้บริการวิชาการและผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับเท่ากับในปี พ.ศ. 2550 

ผิวพรรณ  ตัวสะอาด (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2548-2552 ขององค์กรบริหารส่วนต าบลสารภี อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการศึกษา โดยเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับ
รายการที่เกิดขึ้นจริง และวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2553 -2557 ผล
การศึกษาพบว่า ระหว่างปีงบประมาณ 2548-2552 รายได้จริงส่วนใหญ่สูงกว่าประมาณการรายรับ 
ยกเว้นในปีงบประมาณ 2551 รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ ซึ่งรายได้หลักมีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ 
รายได้ที่รัฐบาลจัดแบ่งหรือจัดสรรให้และเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 51.49 และ 44.94 และรายได้
จัดเก็บน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2548 -2552 ใน
ด้านรายจ่าย พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณถูกใช้ไปในด้านงบด าเนินการมากที่สุด จ าแนกตาม
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แผนงานถูกใช้ในด้านบริหารงานทั่วไปมากที่สุด และการใช้จ่ายงบประมาณพิจารณาตามภารกิจหลัก 
6 ด้าน พบว่าในปีงบประมาณ 2548-2550 ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส าคัญ 
และเริ่มให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตในปีงบประมาณ 2551 -2552 และมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ รายได้จริงกับรายจ่ายจริงมีทิศทางสูงขึ้นตามล าดับ จึงคาดว่าแนวโน้มใน 5 ปี
ข้างหน้า รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสารภีจะเพ่ิมขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2557 จะมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นกว่า 45 ล้านบาท ในขณะที่รายจ่ายจะสูงขึ้นกว่า 44 ล้านบาท และแนวโน้มของ
รายจ่ายเมื่อจ าแนกตามภารกิจหลัก 6 ด้าน มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการบริหารงบประมาณให้ครอบคลุมทุกๆด้าน ควรน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บภาษี เพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
ตลอดจนส่งเสริม/สร้างจิตส านึกให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและใช้จ่ายงบประมาณให้ตระหนักถึงความ
มีวินัยทางด้านการเงินการคลัง 

พรรณี  ศักดิ์ทัศนา (2554) ได้ศึกษารายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2554 โดยการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ผลการศึกษาพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 
การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ร้อยละ 87.10 
อันดับสอง คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ได้ร้อยละ 85.62 ผลการเบิกจ่ายภาพรวมรายไตรมาสของ
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่ งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลก าหนดทั้ง 4 ไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นไปตามมาตรการ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่ รัฐบาลก าห นดในไตรมาสที่  1 และไตรมาสที่  2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาล
ก าหนดในไตรมาสที่ 1 เท่านั้น ปัญหาที่พบจากการเบิกจ่าย งบด าเนินงาน ขาดการวางแผนการ
จัดซื้อ/จัดหาและการใช้จ่ายเงินบุคลากรหรือผู้บริหารมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน การวางแผนการบริหารงบลงทุนขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานผู้
ได้รับจัดสรร ขาดความพร้อมในการด าเนินการตามระเบียบฯ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน
ปีงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบยังขาดความเข้าใจในระเบียบ ข้อเสนอแนะ ควรมีการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่มีความพร้อม
ก่อนปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการจัดระบบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งก่อสร้าง แต่งตั้งกรรมการกลาง
เพ่ือจัดท า TOR  เพ่ือประหยัดงบประมาณรายจ่าย ลดระยะเวลาด าเนินการ 
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เกศินี แก้วสะอาด (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการศึกษานี้ 
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพ.ศ.2542-2551 วิธีการศึกษาจากเอกสารงบประมาณในรอบ 10 ปี
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้เกี่ยวข้องในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่จะสูงกว่ารายจ่าย แต่รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองก็ยัง
น้อยมากคิดเป็นร้อยละ 2.69 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งรายได้ส่วนใหม่มาจากรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงร้อยละ 46.51 รองลงมาคือ รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 43.12 และรายได้อ่ืน ร้อยละ 7.68 เมื่อวิเคราะห์งบประมาณ
รายจ่ายในแผนงานบริหาร พบว่ารายจ่ายหลักอยู่ที่หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 22.10 
และในแผนงานพัฒนา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อพิจารณารายจ่ายจ าแนกตาม
แผนงานพบว่า รายจ่ายหลักอยู่ที่แผนงานบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 41.11 และแผนงานเคหะและ
ชุมชน ร้อยละ 39.97 และยังจ าแนกตามภารกิจหลัก 6 ด้าน พบว่า มีการ ใช้จ่ายด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานสูงที่สุด ร้อยละ 71.15 เมื่อรวมอีก 5 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 28.85 ก็ยังไม่ถึง
ครึ่งหนึ่งของการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จึงควรปรับเปลี่ยนทิศทางการในการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างเหมาะสมในอนาคต มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และจะต้องมีการ
รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด 

เมธ์รัฐญา เจตน์คุณาวัฒน์ (2562) การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2559-2561 ในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ในภาพรวมของงบด าเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยการวิเคราะห์ งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามหมวดเงิน 
จ าแนกตามหน่วยงาน และจ าแนกตามแหล่งงบประมาณพบว่า 1. งบประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งหมด 36,497,709.92 บาท โดยจ าแนก รายละเอียด ดังนี้ 1.1 จ าแนก
ตามหมวดเงิน สามารถจ าแนก ได้ดังนี้ หมวดค่าตอบแทน จ านวน 5,231,040 บาท (ร้อยละ 14.33) 
หมวดค่าใช้สอย 11,026,566.92 บาท (ร้อยละ 30.21) หมวดค่าวัสดุ 20,228,094 บาท (ร้อยละ 
55.42) หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท (ร้อยละ 0.03) 1.2 จ าแนกตามหน่วยงาน สามารถ
จ าแนก ได้ดังนี้  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ จ านวน  2,550,730.46 บาท ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สายวิชาการ จ านวน 2,115,362.46 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ 
จ านวน 1,229,492 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ จ านวน 4,497,429.31 บาท 
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ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สายวิชาการ จ านวน 1,717,978.35 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
สายวิชาการ จ านวน 2,420,873 บาท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ จ านวน 
1,792,492 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ จ านวน 1,077,288.99 บาท ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ สายวิชาการ จ านวน 2,113,762.56 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ จ านวน 
1,489,864.10 บาท หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนับสนุน 15,492,425.69 บาท 1.3 จ าแนก
ตามแหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 25,797,897.35 บาท (ร้อยละ 99.52) เงิน
รายได้ จ านวน 10,699,803.57 บาท (ร้อยละ 75.07) 2. งบประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งหมด 37,830,186.26 บาท โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 2.1 จ าแนก
ตามหมวดเงิน สามารถจ าแนก ได้ดังนี้ หมวดค่าตอบแทน จ านวน 7,874,590 บาท (ร้อยละ 20.82) 
หมวดค่าใช้สอย 10,113,096.26 บาท (ร้อยละ 26.72) หมวดค่าวัสดุ 19,830,500 บาท (ร้อยละ 
52.42) หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท (ร้อยละ 0.03) 2.2 จ าแนกตามหน่วยงาน สามารถ
จ าแนก ได้ดังนี้  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ จ านวน  2,877,671.08 บาท ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สายวิชาการ จ านวน 1,942,126 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ 
จ านวน 1,646,115.53 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ จ านวน 3,980,430.45 บาท 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สายวิชาการ จ านวน 1,830,584.95 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
สายวิชาการ จ านวน 2,570,851.85 บาท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ จ านวน 
2,640,616.44 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ จ านวน 904,708.80 บาท ภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ จ านวน 2,611,165 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ จ านวน 
1,468,378 บาท หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนับสนุน 15,357,538.16 บาท 2.3 จ าแนกตาม
แหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 26,454,771.62 บาท (ร้อยละ 99.61) เงินรายได้ 
จ านวน 11,375,414.64 บาท (ร้อยละ 65.34) 3. งบประมาณรายจ่าย งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ทั้งหมด 40,674,718.09 บาท โดยจ าแนก รายละเอียด ดังนี้ 3.1 จ าแนกตามหมวดเงิน 
สามารถจ าแนก ได้ดังนี้ หมวดค่าตอบแทน จ านวน 4,569,980 บาท (ร้อยละ 11.24) หมวดค่าใช้สอย 
12,526,738.09 บาท (ร้อยละ 30.80) หมวดค่าวัสดุ 23,566,000 บาท (ร้อยละ 57.94) หมวดค่า
สาธารณูปโภค 12,000 บาท (ร้อยละ 0.03) 3.2 จ าแนกตามหน่วยงาน สามารถจ าแนก ได้ดังนี้ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ จ านวน  3,633,612.91 บาท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาย
วิชาการ จ านวน 2,364,830 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ จ านวน 1,645,420 บาท 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ จ านวน 4,775,735.10 บาท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
สายวิชาการ จ านวน 2,422,294.15 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ จ านวน 
2,691,529.20 บาท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ จ านวน 1,891,684 บาท ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี สายวิชาการ จ านวน 1,181,934.75 บาท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ จ านวน 
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2,845,082.21 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ จ านวน 1,819,106 บาท หน่วยงานกลาง
และ ภาควิชา สายสนับสนุน 15,403,489.77 บาท  3.3 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ เงิน
งบ ประมาณ แผ่นดิ น  จ าน วน  23,520,814.30 บ าท  (ร้ อยละ  88.56) เงิน ราย ได้  จ าน วน 
17,153,903.79 บาท (ร้อยละ 53.02) 



บทท่ี 3 

วิธกีารวิเคราะห ์

 

 ในการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท หลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับนี้ ผู้จัดท าได้มีวิธีการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 

3.1 รูปแบบการวิเคราะห์ 
 วิเคราะห์จากแบบบันทึกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้)  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร : ที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงิน
รายได)้ ทุกรายการ ปี พ.ศ. 2559 - 2561 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561) จ านวน 3 ปี 
 กลุ่มตัวอย่าง : ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
 3.3.1 รับนโยบายและรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาในการศึกษาหัวข้อดังกล่าวนี้  
เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 3.3.2 ศึกษาองค์ความรู้ เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3.3 ออกแบบและพัฒนาแบบบันทึกเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลดิบ (raw data)  
ที่มีอยู่ในหน่วยงาน 
 3.3.4 บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกที่ก าหนดไว้ 
 3.3.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาท้ังหมด 
 3.3.6 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร 
 3.3.7 น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ เพ่ือท าการเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอก 
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3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 3.4.1 แบบบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ดังนี้ 
  1) แบบบันทึกค่าธรรมเนียมการศึกษา สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
   องค์ประกอบด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาได้แก่ 
    1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
    2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   องค์ประกอบด้านหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ 
    1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
    3. ชีวสถิต ิ
    4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
    5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
    6. วิทยาการระบาด 
    7. บริหารงานสาธารณสุข 
  2) แบบบันทึกรายจ่ายจริง สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
   องค์ประกอบด้านรายจ่ายจริง ได้แก่ 
    1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
    2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   องค์ประกอบด้านหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ 
    1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
    3. ชีวสถิต ิ
    4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
    5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
    6. วิทยาการระบาด 
    7. บริหารงานสาธารณสุข 
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  3) แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ สัมพันธ์กับ หลักสูตรที่เปิดสอน 
   องค์ประกอบด้านรายรับ-รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ ได้แก่ 
    1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
    2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   องค์ประกอบด้านหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ 
    1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
    3. ชีวสถิต ิ
    4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
    5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
    6. วิทยาการระบาด 
    7. บริหารงานสาธารณสุข 
  4) แบบบันทึกเงินคงเหลือ สัมพันธ์กับ หลักสูตรที่เปิดสอน 

องค์ประกอบด้านเงินคงเหลือ ได้แก่ 
    1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
    2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   องค์ประกอบด้านหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ 
    1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
    3. ชีวสถิต ิ
    4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
    5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
    6. วิทยาการระบาด 
    7. บริหารงานสาธารณสุข 
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  5) แบบบันทึกผลต่างรายรับ-รายจ่าย สัมพันธ์กับผลก าไรขาดทุน 
   องค์ประกอบด้านผลต่างรายรับ-รายจ่าย 
    1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
    2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   องค์ประกอบด้านผลก าไรขาดทุน 
    1. ผลก าไรขาดทุน 
 3.4.2 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล MicrosoftExcel, MicrosoftAccess , โปรแกรม 
(KKUFMIS) 
 3.4.3 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้

วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ใช้เทคนิคเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative Techniques) 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Frequency) 
 

                                                                ร้อยละ (%)   =X*100 

                                                                         N 
 

X คือ จ ำนวนข้อมลู (ควำมถ่ี) ท่ีต้องกำรน ำมำหำคำ่ร้อยละ 

N คือ จ ำนวนข้อมลูทัง้หมด 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห ์

 
 ในการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโทหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ ผู้จัดท าได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 

4.1 ผลการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2559-2561 
 หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของแต่ละหลักสูตร ส าหรับ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนระหว่างปีงบประมาณ 2559 -2561 ตามรายงานผลการ
วิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการพิเศษ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าธรรมเนียมสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามหลักสูตร 
              ที่เปิดสอน 

  

                                         หน่วย : บาท 

ล าดับที ่
 
หลักสูตรที่เปิดสอน ค่าธรรมเนียมภาคต้นและภาคปลาย ร้อยละ 

 

                               
                           ปีงบประมาณ 2559 

 1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 1,663,000.00                11.66  

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2,397,000.00                16.80  

3. ชีวสถิติ 931,000.00                 6.53  

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 878,000.00                 6.15  

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2,110,000.00                14.79  

6. วิทยาการระบาด 1,782,000.00                12.49  

7. บริหารงานสาธารณสุข 4,507,000.00                31.59  

  รวมท้ังสิ้น 14,268,000.00              100.00  
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จากตารางที่ 1 พบว่า รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น และภาคปลาย ปีงบประมาณ 

2559 หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากที่สุดจ านวน 4,507,000 บาท ร้อยละ 31.59 รองลงมา
หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 2,397,000 บาท ร้อยละ 16.80 และน้อยที่สุดหลักสูตรโภชน
ศาสตร์เพื่อสุขภาพ คือ 878,000 บาท ร้อยละ 6.15 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าธรรมเนียมการศึกษาสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณสุขศาสตร์
11.66%

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
16.80%

ชีวสถิติ 6.53%

โภชนศาสตร์ฯ 6.15%

สุขศึกษาฯ 14.79%

วิทยาการระบาด 
12.49%

บริหารงานสาธารณสุข 
31.59%

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ชีวสถิติ 4. โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ
5. สุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ 6. วิทยาการระบาด
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าธรรมเนียมสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามหลักสูตร 
              ที่เปิดสอน 

  
                                 หน่วย : บาท 

ล าดับที ่
 
หลักสูตรที่เปิดสอน ค่าธรรมเนียมภาคต้นและภาคปลาย ร้อยละ 

 

                                                         
                         ปีงบประมาณ 2560   

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 1,043,500.00                 9.36  

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 1,654,000.00                14.84  

3. ชีวสถิติ 813,000.00                 7.29  

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 707,000.00                 6.34  

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1,336,500.00                11.99  

6. วิทยาการระบาด 1,802,500.00                16.17  

7. บริหารงานสาธารณสุข 3,792,500.00                34.02  

  รวมท้ังสิ้น 11,149,000.00              100.00  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น และภาคปลาย ปีงบประมาณ 
2560 หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากที่สุดจ านวน 3,792,500 บาท ร้อยละ 34.02 รองลงมา
หลักสูตรวิทยาการระบาด จ านวน 1,802,500 บาท ร้อยละ 16.17 และน้อยที่สุดหลักสูตรโภชน
ศาสตร์เพื่อสุขภาพ คือ 707,000 บาท ร้อยละ 6.34 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงค่าธรรมเนียมการศึกษาสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2560 

 

 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าธรรมเนียมสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามหลักสูตร 
              ที่เปิดสอน 

  
                            หน่วย : บาท 

ล าดับที ่
 
หลักสูตรที่เปิดสอน ค่าธรรมเนียมภาคต้นและภาคปลาย ร้อยละ 

 
 

                                                         
                         ปีงบประมาณ 2561   

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 586,500.00                 6.53  

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 968,500.00                10.79  

3. ชีวสถิติ 914,000.00                10.18  

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 742,500.00                 8.27  

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1,056,000.00                11.76  

6. วิทยาการระบาด 2,003,000.00                22.31  

7. บริหารงานสาธารณสุข 2,706,000.00                30.15  

 
รวมท้ังสิ้น 8,976,500.00              100.00  

สาธารณสุขศาสตร์ 
9.36%อนามัยสิ่งแวดล้อม 

14.84%

ชีวสถิติ 7.29%

โภชนศาสตร์ฯ 6.34%

สุขศึกษาฯ 11.99%

วิทยาการระบาด 
16.17%

บริหารงานสาธารณสุข 
34.02%

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ชีวสถิติ 4. โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ
5. สุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ 6. วิทยาการระบาด
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จากตารางที่ 3 พบว่า รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ปีงบประมาณ 

2561 หลักสูตรบริหารสาธารณสุข  มากที่สุดจ านวน 2,706,000 บาท ร้อยละ 30.15 รองลงมา
หลักสูตรวิทยาการระบาด จ านวน 2,003,000 บาท ร้อยละ 22.31 และน้อยที่ สุดหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์คือ 586,500 บาท ร้อยละ 6.53 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงค่าธรรมเนียมการศึกษาสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณสขุศาสตร์ 6.53%

อนามยัสิง่แวดล้อม 10.79%

ชีวสถิติ 10.18%

โภชนศาสตร์ฯ 8.27%

สขุศกึษาฯ 11.76%

วิทยาการระบาด 22.31%

บริหารงานสาธารณสขุ 30.15%

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ชีวสถิติ 4. โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ 6. วิทยาการระบาด
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าธรรมเนียมสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2559-2561  
              จ าแนกตามหลักสูตรที่เปิดสอน 

  
                                                      หน่วย : บาท 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตรที่เปิดสอน 
ค่าธรรมเนียมภาคต้นและภาคปลาย รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

  
                               
                ปีงบประมาณ 2559 2560 2561     

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1,663,000.00 1,043,500.00 586,500.00 3,293,000.00 
                

9.57  

2. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 2,397,000.00 1,654,000.00 968,500.00 5,019,500.00 
              

14.59  

3. ชีวสถิติ 931,000.00 813,000.00 914,000.00 2,658,000.00 
                

7.73  

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 878,000.00 707,000.00 742,500.00 2,327,500.00 
                

6.77  

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2,110,000.00 1,336,500.00 1,056,000.00 4,502,500.00 
              

13.09  

6. วิทยาการระบาด 1,782,000.00 1,802,500.00 2,003,000.00 5,587,500.00 
              

16.25  

7. บริหารงานสาธารณสุข 4,507,000.00 3,792,500.00 2,706,000.00 11,005,500.00 
              

32.00  

 
รวมทั้งสิ้น 14,268,000.00 11,149,000.00 8,976,500.00 34,393,500.00 

             
100.00  

ร้อยละ 41.48 32.42 26.10 100.00   
 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าภาพรวมของ รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น และภาคปลายปี
งบประมาณ 2559-2561 หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากท่ีสุดจ านวน 11,005,500 บาท ร้อยละ 32 
รองลงมาหลักสูตรวิทยาการระบาด จ านวน 5,587,500 บาท ร้อยละ 16.25 และน้อยที่สุดหลักสูตร
โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพคือ 2,327,500 บาท ร้อยละ 6.77 ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษารวมทุก
หลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนมากที่สุด คือ 14,268,000 บาท ร้อยละ 41.48 รองลงมา
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 32.42 และน้อยที่สุดปีงบประมาณ 2561 คือ 8,976,500 บาท ร้อยละ 
26.10 
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จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่เปิด 
สอนมีรายรับจากค่าธรรมเนียม ระหว่างปี 2559-2561 

หลักสูตรบริหารงานสาธารณสุขมากที่สุด เนื่องจาก  
1. มีจ านวนนักศึกษามากกว่าหลักสูตรอ่ืนจึงท าให้รายรับมากท่ีสุด 

  2. มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกปี โดยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
ในการแนะน าหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานบริการด้านสาธารณสุขจังหวัดในเขตภาคอีสาน 
  3. บุคลากรสายอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการเรียนการสอน 
ของหลักสูตร  
  4.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ  
ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  5. หลักสูตรการเรียนการสอน มีจ านวน 2 แผนการสอน ท าให้นักศึกษาสามารถ 
เลือกเรียนได้ตามแผนที่ต้องการ 
  6. หลักสูตรเรียนการสอน เป็นหลักสูตรส าหรับผู้บริหารที่มีความต้องการเรียน 
  หลักสูตรวิชาโภชนศาสตร์นอ้ยท่ีสุด เนื่องจาก  
  1. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีจ านวนน้อยจึงท าให้รายรับ 
ค่าธรรมเนียมน้อยตามไปด้วย 
  รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษารวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559  

มากที่สุดเนื่องจาก  
                    1. จ านวนนกัศึกษามากท าให้รายรับค่าธรรมเนียมมีแปรผันตามเจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
ซึ่งในปี 2559 มีเจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้ามาศึกษามากกว่าทุกปี 
  2. คณะสาธารณสุขศาสตร์มีชื่อเสียงในหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการพิเศษ  
ท าให้มีจ านวนผู้ที่สนใจเรียนเป็นจ านวนมาก 
  3. บุคลากรสายผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณวุฒิในด้านการจัดการ 
เรียนการสอน และมีต าแหน่งทางวิชาการหลากหลายทั้งจ านวน ผศ. รศ. ศ. 
  รายรับค่าธรรมเนียมรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561  

มีจ านวนน้อยที่สุดเนื่องจาก   
1. มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรคล้ายกับคณะสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มมากข้ึน 

ท าให้นักศึกษาสามารถเลือกได้มากขึ้น 
  2. จ านวนประชากรของประเทศมีจ านวนลดลง 
  3. ค่าธรรมเนียมการศึกษามีอัตราที่สูงขึ้น 
  4. นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงค่าธรรมเนียมการศึกษาสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2559-2561 

 
 

4.2 ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายของหลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
 
ตารางท่ี 5 แสดงรายจ่ายจริงสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตาม 
              หลักสูตรที่เปิดสอน 

  
      หน่วย : บาท 

ล าดับที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายจ่ายจริง ร้อยละ 

                               ปีงบประมาณ 2559   

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1,771,400.00 12.59 

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2,524,874.00 17.94 

3. ชีวสถิติ 670,789.00 4.77 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 910,568.00 6.47 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2,400,331.00 17.06 

6. วิทยาการระบาด 1,420,165.03 10.09 

7. บริหารงานสาธารณสุข 4,375,732.00 31.09 

  รวมทั้งสิ้น  14,073,859.03 100.00 

สาธารณสุขศาสตร์ 
9.57 %

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
14.59%

ชีวสถิติ 7.73%

โภชนศาสตร์ฯ 6.77%

สุขศึกษาฯ 13.09%

วิทยาการระบาด 
16.25%

บริหารงาน
สาธารณสุข 

32%

1. สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต
2. อนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ชีวสถิติ

4. โภชนศาสตร์เพ่ือ
สุขภาพ
5. สุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ
6. วิทยาการระบาด

7. บริหารงานสาธารณสุข
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จากตารางที่ 5 พบว่ารายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากท่ีสุด
จ านวน 4,375,732 บาท ร้อยละ 31.09 รองลงมาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 2,524,874 
บาท ร้อยละ 17.94 และน้อยที่สุดคือหลักสูตรชีวสถิติคือ 670,789 บาท ร้อยละ 4.77 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงรายจ่ายจริงสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณสุขศาสตร์ 
12.59%

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
17.94%

ชีวสถิติ 4.77%

โภชนศาสตร์ฯ 
6.47%

สุขศึกษาฯ 17.06%

วิทยาการระบาด 
10.09%

บริหารงาน
สาธารณสุข 
31.09%

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ชีวสถิติ 4. โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ
5. สุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ 6. วิทยาการระบาด
7. บริหารงานสาธารณสุข



36 
 

 

ตารางท่ี 6 แสดงรายจ่ายจริงสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามหลักสูตร 
              ที่เปิดสอน 
 

  
        หน่วย : บาท 

ล าดับที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายจ่ายจริง ร้อยละ 

                             ปีงบประมาณ 2560 
 1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1,102,695.00 9.48 

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2,223,103.50 19.12 

3. ชีวสถิติ 833,335.52 7.17 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 793,181.00 6.82 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1,643,982.00 14.14 

6. วิทยาการระบาด 1,433,565.00 12.33 

7. บริหารงานสาธารณสุข 3,597,945.21 30.94 

  รวมทั้งสิ้น  11,627,807.23 100.00 

 
จากตารางที่ 6 พบว่ารายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากที่สุด

จ านวน 3,597,945.21 บาท ร้อยละ 30.94 รองลงมาคือ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 
2,223,103.52 บาท ร้อยละ 19.12 และน้อยที่สุดคือ หลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
คือ 793,181 บาท ร้อยละ 6.82 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงรายจ่ายจริงสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2560 
 

 
 

ตารางท่ี 7 แสดงรายจ่ายจริงสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตาม 
              หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

  
หน่วย : บาท 

ล าดับที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายจ่ายจริง ร้อยละ 

                              ปีงบประมาณ 2561   

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 512,597.00 5.92 

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 1,056,055.00 12.19 

3. ชีวสถิติ 916,678.25 10.58 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 806,891.50 9.32 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 974,269.00 11.25 

6. วิทยาการระบาด 1,671,111.40 19.30 

7. บริหารงานสาธารณสุข 2,723,148.74 31.44 

 
รวมทั้งสิ้น 8,660,750.89 100.00 

สาธารณสุขศาสตร์ 
9.48%

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
19.12%

ชีวสถิติ 7.17%

โภชนศาสตร์ฯ 6.82%
สุขศึกษาฯ 14.14%

วิทยาการระบาด 
12.33%

บริหารงานสาธารณสุข 
30.94%

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ชีวสถิติ

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 6. วิทยาการระบาด

7. บริหารงานสาธารณสุข



38 
 

 

จากตารางที่ 7 พบว่ารายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากท่ีสุด
จ านวน  2,723,148.74 บ าท ร้อยละ 31.44 รองลงมาหลักสู ตรวิทยาการระบาด  จ านวน 
1,671,111.40 บาท ร้อยละ 19.30 และน้อยที่สุดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คือ 512,597 บาท 
ร้อยละ 5.92 
 
แผนภูมิที่ 7 แสดงรายจ่ายจริงสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณสุขศาสตร์ 
5.92%

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
12.19%

ชีวสถิติ 10.58%

โภชนศาสตร์ 9.32%

สุขศึกษาฯ 11.25%

วิทยาการระบาด 
19.30%

บริหารงานสาธารณสุข 
31.44%

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ชีวสถิติ 4. โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ
5. สุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ 6. วิทยาการระบาด
7. บริหารงานสาธารณสุข
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ตารางท่ี 8 แสดงรายจ่ายจริงสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2559 - 2561 จ าแนกตาม 
              หลักสูตรที่เปิดสอน 

  
                                                              หน่วย : บาท 

ล าดับที ่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายจ่ายจริง รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

  

                                           
                 ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 

  
1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1,771,400.00 1,102,695.00 512,597.00 3,386,692.00 9.86 

2. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 2,524,874.00 2,223,103.50 1,056,055.00 5,804,032.50 16.89 

3. ชีวสถิติ 670,789.00 833,335.52 916,678.25 2,420,802.77 7.04 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 910,568.00 793,181.00 806,891.50 2,510,640.50 7.31 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2,400,331.00 1,643,982.00 974,269.00 5,018,582.00 14.60 

6. วิทยาการระบาด 1,420,165.03 1,433,565.00 1,671,111.40 4,524,841.43 13.17 

7. บริหารงานสาธารณสุข 4,375,732.00 3,597,945.21 2,723,148.74 10,696,825.95 31.13 

  รวมทั้งสิ้น 14,073,859.03 11,627,807.23 8,660,750.89 34,362,417.15 100.00 

ร้อยละ 40.96 33.84 25.20 100.00   

 
จากตารางที่ 8 พบว่ารายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2559-2561 หลักสูตรบริหารสาธารณสุข  

มากที่สุดจ านวน 10,696,825.95 บาท ร้อยละ 31.13 รองลงมาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 
5,804,032.50 บาท ร้อยละ 16.89 และน้อยที่สุดหลักสูตรชีวสถิติ คือ 2,420,802.77 บาท ร้อยละ 
7.04 ส าหรับรายจ่ายจริงรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 มากที่สุดคือ 14,073,859.03 บาท 
ร้อยละ 40.96 รองลงมาปีงบประมาณ 2560 คือ 11,627,807.23 บาท ร้อยละ 33.84 น้อยที่สุด
ปีงบประมาณ 2561  คือ 8,660,750.89 บาท ร้อยละ 25.20 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายจ่ายของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนใน 
ปีงบประมาณ 2559-2561 
  หลักสูตรบริหารงานสาธารณสุขมากที่สุด เนื่องจาก 
  1. มีจ านวนนักศึกษามากท าให้รายจ่ายมากตามไปด้วย 
  2. มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินหลักสูตร 
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  หลักสูตรชีวสถิติน้อยที่สุด เนื่องจาก 
  1. มีจ านวนนักศึกษาน้อยจึงท าให้รายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นน้อยตาม 
  2. มีการวางแผนใช้จ่ายเงินให้มีเงินคงเหลือสะสมไว้ในทุนส ารองสะสมคณะ 
  3. มีการวางแผนใช้เงินให้น้อยกว่ารายรับจริง 
  รายจ่ายจริงรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนมากที่สุดซึ่งสัมพันธ์กัน
  มีจ านวนรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษามาก และจ านวนนักศึกษามาก จึงท าให้
รายจ่ายจริงมากตามไปด้วย 
  รายจ่ายจริงรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนน้อยที่สุดสัมพันธ์กัน
  มีจ านวนรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อย และจ านวนนักศึกษาลดลง ท าให้
รายจ่ายจริงน้อยตามไปด้วย และมีการวางแผนการใช้เงินให้เหลือเข้าเงินทุนส ารองสะสมคณะ 
 
แผนภูมิที่ 8 แสดงรายจ่ายจริงสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2559-2561 
 

 
 
 

 
 

1. สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต
9.86%

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
16.89%

3. ชีวสถิติ
7.04%

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
7.31%

5. สุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ
14.60%

6. วิทยาการระบาด
13.17%

7. บริหารงาน
สาธารณสุข
31.13%
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4.3 ผลการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือของหลักสูตรที่เปิดสอน  
ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
 
ตารางท่ี 9 แสดงรายรับ - รายจ่ายจริง และยอดคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน  
              ปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามหลักสูตรที่เปิดสอน 

  

                                   หน่วย : บาท 
 
ล าดับที ่

 
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2559 

                                 รายรบั-รายจา่ย และยอดคงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1,663,000.00 1,771,400.00 -108,400.00 

2. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 2,397,000.00 2,524,874.00 -127,874.00 

3. ชีวสถิติ 931,000.00 670,789.00 260,211.00 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 878,000.00 910,568.00 -32,568.00 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2,110,000.00 2,400,331.00 -290,331.00 

6. วิทยาการระบาด 1,782,000.00 1,420,165.03 361,834.97 

7. บริหารงานสาธารณสุข 4,507,000.00 4,375,732.00 131,268.00 

  รวมทั้งสิ้น 14,268,000.00 14,073,859.03 194,140.97 

ร้อยละ 41.48 40.96 0.53 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรที่มีรายรับ–รายจ่ายจริงและยอด

คงเหลือมากท่ีสุด คือ หลักสูตรวิทยาการระบาด จ านวน 361,834.97 บาท รองลงมาหลักสูตรชีวสถิติ 
จ านวน 260,211บาท และหลักสูตรบริหารงานสาธารณสุข คือ 131,268 บาท ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงรายรับ-รายจ่ายจริงและยอดเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
                ปีงบประมาณ 2559 
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ตารางท่ี 10 แสดงรายรับ - รายจ่ายจริง และยอดคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน  
                ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

  
หน่วย : บาท 

 
ล าดับที ่

 
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2560 

                              รายรบั-รายจ่าย และยอดคงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1,043,500.00 1,102,695.00 -59,195.00 

2. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 1,654,000.00 2,223,103.50 -569,103.50 

3. ชีวสถิติ 813,000.00 833,335.52 -20,335.52 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 707,000.00 793,181.00 -86,181.00 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1,336,500.00 1,643,982.00 -307,482.00 

6. วิทยาการระบาด 1,802,500.00 1,433,565.00 368,935.00 

7. บริหารงานสาธารณสุข 3,792,500.00 3,597,945.21 194,554.79 

  รวมทั้งสิ้น 11,149,000.00 11,627,807.23 -478,807.23 

ร้อยละ 32.42 33.84 -1.42 

 

   
จากตารางที่ 10 พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรที่มีรายรับ-รายจ่ายจริงและยอด

คงเหลือมากท่ีสุด คือ หลักสูตรวิทยาการระบาด จ านวน 368,935 บาท รองลงมาหลักสูตรบริหารงาน
สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 194,554.79 บาท และพบว่าหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม มีรายรับไม่
สัมพันธ์หรือน้อยกว่ารายจ่ายจริงท าให้ยอดคงเหลือติดลบ จ านวน -596,103.50 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงรายรับ-รายจ่ายจริงและยอดเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
                  ปีงบประมาณ 2560 
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ตารางท่ี 11 แสดงรายรับ - รายจ่ายจริง และยอดคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน  
                ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

  
หน่วย : บาท 

 
ล าดับที ่

หลักสูตรที่เปิดสอน 
ปีงบประมาณ 2561 

                               รายรับ-รายจา่ย และยอดคงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 586,500.00 512,597.00 73,903.00 

2. อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 968,500.00 1,056,055.00 -87,555.00 

3. ชีวสถิติ 914,000.00 916,678.25 -2,678.25 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 742,500.00 806,891.50 -64,391.50 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1,056,000.00 974,269.00 81,731.00 

6. วิทยาการระบาด 2,003,000.00 1,671,111.40 331,888.60 

7. บริหารงานสาธารณสุข 2,706,000.00 2,723,148.74 -17,148.74 

 
รวมทั้งสิ้น 8,976,500.00 8,660,750.89 315,749.11 

ร้อยละ 26.10 25.20 0.90 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรที่มีรายรับ-รายจ่ายจริงและยอด

คงเหลือมากที่สุด คือ หลักสูตรวิทยาการระบาด จ านวน 331,888.60 บาท รองลงมาหลักสูตรสุข
ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 81,731 บาท และน้อยที่สุดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต จ านวน 73,903 บาท ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงรายรับ-รายจ่ายจริงและยอดเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
                 ปีงบประมาณ 2561 
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   ตารางท่ี 12 แสดงรายรับ-รายจ่าย และยอดคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2559-2561 

 

ล าดับ สาขาวิชา 
 

ปีงบประมาณ 2559 (บาท) ปีงบประมาณ 2560 (บาท) ปีงบประมาณ 2561 (บาท) รวม (บาท) 

  ท่ีเปิดสอน 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ   รายรับ-รายจ่าย 

  และยอดคงเหลือ 

1 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต 
    

1,663,000.00  
   

1,771,400.00  -108,400.00    1,043,500.00  
    

1,102,695.00  -  59,195.00  
    

586,500.00  
    

512,597.00     73,903.00  
   

3,293,000.00  
   

3,386,692.00  -     93,692.00  

2 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
    

2,397,000.00  
   

2,524,874.00  -127,874.00    1,654,000.00  
    

2,223,103.50  -569,103.50  
    

968,500.00  
  

1,056,055.00  -  87,555.00  
   

5,019,500.00  
   

5,804,032.50  -   784,532.50  

3 ชีวสถิต ิ
       

931,000.00       670,789.00   260,211.00       813,000.00  
      

833,335.52  -  20,335.52  
    

914,000.00  
    

916,678.25  -   2,678.25  
   

2,658,000.00  
   

2,420,802.77      237,197.23  

4 โภชนศาสตร์เพือ่สุขภาพ 
       

878,000.00       910,568.00  -  32,568.00       707,000.00  
      

793,181.00  -  86,181.00  
    

742,500.00  
    

806,891.50  -  64,391.50  
   

2,327,500.00  
   

2,510,640.50  -    183,140.50  

5 สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
    

2,110,000.00  
   

2,400,331.00  -290,331.00    1,336,500.00  
    

1,643,982.00  -307,482.00  
 

1,056,000.00  
    

974,269.00     81,731.00  
   

4,502,500.00  
   

5,018,582.00  -   516,082.00  

6 วิทยาการระบาด 
    

1,782,000.00  
   

1,420,165.03   361,834.97    1,802,500.00  
    

1,433,565.00   368,935.00  
 

2,003,000.00  
  

1,671,111.40   331,888.60  
   

5,587,500.00  
   

4,524,841.43   1,062,658.57  

7 บริหารงานสาธารณสขุ 
    

4,507,000.00  
   

4,375,732.00   131,268.00    3,792,500.00  
    

3,597,945.21   194,554.79  
 

2,706,000.00  
  

2,723,148.74  -  17,148.74  
 

11,005,500.00  
 

10,696,825.95      308,674.05  

  รวมท้ังสิ้น 
  

14,268,000.00  
 

14,073,859.03   194,140.97  
 

11,149,000.00  
 

11,627,807.23  -478,807.23  
 

8,976,500.00  
 

8,660,750.89   315,749.11  
 

34,393,500.00  
 

34,362,417.15        31,082.85  

ร้อยละ 
              

41.48  
             

40.96            0.53             32.42  
              

33.84  -         1.42  
           

26.10  
          

25.20            0.90  
           

100.00  
           

100.00                   -    

 

4
7 
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จากตารางที่ 12 พบว่ารายรับ–รายจ่ายจริงและยอดคงเหลือปีงบประมาณ 2559-2561 
หลักสูตรวิทยาการระบาด มากที่สุดจ านวน 1,062,658.57 บาท รองลงมาหลักสูตรบริหารงาน
สาธารณสุข จ านวน 308,674.05 บาท และพบว่าหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมมีรายรับ-รายจ่ายจริง
และยอดคงเหลือไม่สัมพันธ์หรือน้อยกว่าจึงท าให้ยอดติดลบ คือ -784,532.50 บาท รายรับหัก
รายจ่ายจริงรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 มียอดเงินคงเหลือมากที่สุดคือ 315,749.11 บาท 
ร้อยละ 0.90 รองลงมาปีงบประมาณ 2559 คือ 194,140.97  บาท ร้อยละ 0.53 น้อยที่สุด
ปีงบประมาณ 2560 คือ - 478,807.23 บาท ร้อยละ -.1.42 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายจริง และยอดคงเหลือของแต่ละ 
หลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่างปี 2559-2561 

หลักสูตรวิทยาการระบาดมีรายรับมากกว่ารายจ่ายมากท่ีสุดเนื่องจาก  
1. มีรายรับค่าธรรมเนียมจริงมากกว่ารายจ่ายจริงเพราะมีจ านวนนักศึกษาได้ตรง 

ตามแผนการรับเข้าศึกษาต่อและมีการวางแผนการใช้เงินสอดคล้องกับรายรับ และไม่ใช้เงินมากกว่า
รายรับที่ตั้งไว้ 

2. มีการปรับแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับจริงหลังจากทราบจ านวนนักศึกษา 
3. มีแผนใช้เงินให้เหลือสะสมเป็นทุนส ารองสะสมของหลักสูตรในปีงบประมาณ 

ถัดไป 
หลักสูตรอนามัยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายน้อยที่สุดเนื่องจาก 
1. มีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากหลักสูตรภาคปกติมาเป็น 

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ 
2. จ านวนนักศึกษาที่มาจริงน้อยกว่าการตั้งประมาณการรายรับไว้ท าให้รายจ่ายจริง 

สูงกว่ารายรับ 
2. ประธานหลักสูตรขาดความรู้เกี่ยวกับการตั้งประมาณการรายจ่ายตามหมวด 

ค่าใช้จ่ายตอบแทน ใช้สอย วัสดุ จึงท าให้การตั้งค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามการใช้จ่ายเงินจริง 
  ปีงบประมาณ 2561 มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกหลักสูตรมากที่สุดเนื่องจาก 
  1. รายรับรวมทุกหลักสูตรมีจ านวนมากกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร 
  2. มีการใช้จ่ายเงินตรงตามแผนรายจ่ายที่ตั้งไว้ 

ปีงบประมาณ 2560 มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกหลักสูตรน้อยที่สุดเนื่องจาก   
1. รายรับจริงทุกหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร 
2. มีการตั้งประมาณการรายรับไม่สอดคล้องรายรับจริง ท าให้ประมาณการรายจ่าย
ใช้จ่ายตามรายรับจริงนักศึกษาจริงน้อยกว่าประมาณการรายรับ  
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แผนภูมิที่ 12 แสดงรายรับ-รายจ่ายจริงและยอดเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
                  ปีงบประมาณ 2559-2561 
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4.4 ผลการเปรียบเทียบเงินคงเหลือของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่าง 
ปีงบประมาณ 2559-2561 
 
ตารางท่ี 13 แสดงเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตาม 
                หลักสูตรที่เปิดสอน 

  

                                          
หน่วย : บาท 

ล าดับที่ หลักสูตรที่เปิดสอน เงินคงเหลือ 

 
                                           ปีงบประมาณ 2559 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต -108,400.00 

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม -127,874.00 

3. ชีวสถิติ 260,211.00 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ -32,568.00 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ -290,331.00 

6. วิทยาการระบาด 361,834.97 

7. บริหารงานสาธารณสุข 131,268.00 

  รวมทั้งสิ้น  194,140.97 
 

จากตารางที่ 13 พบว่ายอดคงเหลือของปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรวิทยาการระบาดมาก
ที่สุดจ านวน 361,834.97 บาท รองลงมาหลักสูตรชีวสถิติ จ านวน 260,211 บาท และน้อยที่สุด
หลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ คือ -32,568 บาท 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงยอดเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2559 
 

 
 

 
ตารางท่ี 14 แสดงเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตาม 
                หลักสูตรที่เปิดสอน 

  
           หน่วย : บาท 

ล ำดับที ่
หลักสูตรที่เปิดสอน เงินคงเหลือ 

                                      ปีงบประมาณ 2560 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต -59,195.00 

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม -569,103.50 

3. ชีวสถิติ -20,335.52 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ -86,181.00 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ -307,482.00 

6. วิทยาการระบาด 368,935.00 

7. บริหารงานสาธารณสุข 194,554.79 

  รวมทั้งสิ้น  -478,807.23 

-108,400.00
-127,874.00

260,211.00

-32,568.00

-290,331.00

361,834.97

131,268.00

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ชีวสถิติ

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 6. วิทยาการระบาด

7. บริหารงานสาธารณสุข
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จากตารางที่ 14 พบว่ายอดคงเหลือปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรวิทยาการระบาด มากท่ีสุด
จ านวน 368,935 บาท รองลงมาหลักสูตรบริหารงานสาธารณสุข จ านวน 194,554.79 บาท และน้อย
ที่สุดหลักสูตรชีวสถิติ คือ -20,335.52 บาท 
 
แผนภูมิที่ 14 แสดงยอดเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2560 
 

 
 
ตารางท่ี 15 แสดงเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2561 จ าแนก   
                ตามหลักสูตรที่เปิดสอน 

  

                               
หน่วย : บาท 

 
ล ำดับที ่

หลักสูตรที่เปิดสอน เงินคงเหลือ 

                                       ปีงบประมาณ 2561 

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 73,903.00 

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม -87,555.00 

3. ชีวสถิติ -2,678.25 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ -64,391.50 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 81,731.00 

6. วิทยาการระบาด 331,888.60 

7. บริหารงานสาธารณสุข -17,148.74 

  รวมทั้งสิ้น  315,749.11 

-59,195.00

-569,103.50

-20,335.52

-86,181.00
-307,482.00

368,935.00

194,554.79

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ชีวสถิติ
4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 6. วิทยาการระบาด
7. บริหารงานสาธารณสุข
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จากตารางที่ 15 พบว่ายอดคงเหลือปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรวิทยาการระบาด มากท่ีสุด
จ านวน 331,888.60 บาท รองลงมาหลักสูตรสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 81,731 บาท และ
น้อยที่สุดหลักสูตรชีวสถิติ คือ -2,678.25 บาท 
 
แผนภูมิที่ 15 แสดงยอดเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

73,903.00
-87,555.00

-2,678.25

-64,391.50

81,731.00

331,888.60

-17,148.74

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ชีวสถิติ 4. โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ
5. สุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ 6. วิทยาการระบาด
7. บริหารงานสาธารณสุข
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ตารางท่ี 16 แสดงเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ปีงบประมาณ 2559-2561 จ าแนกตาม 
                หลักสูตรที่เปิดสอน 

  
                                                 หน่วย : บาท 

ล าดับที ่ หลักสูตรที่เปิดสอน เงินคงเหลือ รวมท้ังสิ้น 

                             ปีงบประมาณ 2559 2560 2561   

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ -108,400.00 -59,195.00 73,903.00 -93,692.00 

2. อนามัยสิ่งแวดล้อม -127,874.00 -569,103.50 -87,555.00 -784,532.50 

3. ชีวสถิติ 260,211.00 -20,335.52 -2,678.25 237,197.23 

4. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ -32,568.00 -86,181.00 -64,391.50 -183,140.50 

5. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ -290,331.00 -307,482.00 81,731.00 -516,082.00 

6. วิทยาการระบาด 361,834.97 368,935.00 331,888.60 1,062,658.57 

7. บริหารงานสาธารณสุข 131,268.00 194,554.79 -17,148.74 308,674.05 

  รวมท้ังสิ้น  194,140.97 -478,807.23 315,749.11 31,082.85 
 

จากตารางที่ 16 พบว่ายอดคงเหลือปีงบประมาณ 2559-2561 หลักสูตรวิทยาการระบาด
มากท่ีสุดจ านวน 1,062,658.57 บาท รองลงมาหลักสูตรบริหารงานสาธารณสุข จ านวน 308,674.05 
บาท และน้อยที่สุดหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ -784,532.50 บาท ส่วนเงินคงเหลือแต่ละรวมทุก
หลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 มากที่สุดคือ 315,749.11 บาท รองลงมาปีงบประมาณ 2559 คือ 
194,140.97 บาท น้อยที่สุดปีงบประมาณ 2560 คือ -478,807.23 บาท  

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเงินคงเหลือของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในปี  
งบประมาณ 2559-2561 

หลักสูตรวิทยาการระบาดมีเงินคงเหลือมากท่ีสุดเนื่องจาก  
1. มีรายรับค่าธรรมเนียมจริงมากกว่ารายจ่ายจริงเพราะมีจ านวนนักศึกษาตาม 

แผนการรับเข้าศึกษาต่อและมีการวางแผนการใช้เงินสอดคล้องกับรายรับ และไม่ใช้เงินมากกว่า
รายรับที่ตั้งไว้ 

2. มีการปรับแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับจริงหลังจากทราบจ านวน 
นักศึกษา 
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3. มีแผนใช้เงินให้เหลือสะสมเป็นทุนส ารองสะสมของสาขาวิชาในปีงบประมาณ 
ถัดไป 

สาขาวิชาอนามัยมีเงินคงเหลือน้อยที่สุด เนื่องจาก  
  1. มีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากหลักสูตรภาคปกติมาเป็น  

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ 
  2. จ านวนนักศึกษาที่มาจริงน้อยกว่าการตั้งประมาณการรายรับไว้ท าให้รายจ่าย   

จริงสูงกว่ารายรับ 
    3. ประธานหลักสูตรขาดความรู้เกี่ยวกับการตั้งประมาณการรายจ่ายตามหมวด 
ค่าใช้จ่ายตอบแทน ใช้สอย วัสดุ จึงท าให้การตั้งค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามการใช้จ่ายเงินจริง 

จากตัวเลขดังกล่าว เนื่องจาก 
    ปีงบประมาณ 2561 มีเงินคงเหลือรวมทุกหลักสูตรมากที่สุดเนื่องจาก  
    1. รายรับรวมทุกหลักสูตรมีจ านวนมากกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร 
    2. มีการใช้จ่ายเงินตรงตามแผนรายจ่ายที่ตั้งไว้ 
    ปีงบประมาณ 2560 มีเงินคงเหลือรวมทุกหลักสูตรน้อยที่สุดเนื่องจาก   
    1. รายรับจริงทุกหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร 
    2. มีการตั้งประมาณการรายรับไม่สอดคล้องรายรับจริง ท าให้ประมาณการ 

  รายจ่ายใช้จ่ายตามรายรับจริงนักศึกษาจริงน้อยกว่าประมาณการรายรับ  
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แผนภูมิที่ 16 แสดงยอดเงินคงเหลือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2559-2561 
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รมหาบณัฑิต
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ชีวสถิติ
โภชนศาสตร์เพื่อ

สขุภาพ
สขุศึกษาและ

สง่เสริมสขุภาพ
วิทยาการระบาด

บริหารงาน
สาธารณสขุ

ปีงบประมาณ 2559 -108,400.00 -127,874.00 260,211.00 -32,568.00 -290,331.00 361,834.97 131,268.00

ปีงบประมาณ 2560 -59,195.00 -569,103.50 -20,335.52 -86,181.00 -307,482.00 368,935.00 194,554.79

ปีงบประมาณ 2561 73,903.00 -87,555.00 -2,678.25 -64,391.50 81,731.00 331,888.60 -17,148.74
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4.5 ผลการเปรียบเทียบก าไร/ขาดทุน (ประเภทเงินรายได้) ระหว่าง 
ปีงบประมาณ 2559-2561 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนเปรียบเทียบผลก าไร/ขาดทุน (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโทหลักสูตร           
                โครงการพิเศษ ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2561) 

   

   
                    หน่วย : บาท 

ผลต่างรายรับ-รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 รวมท้ังสิ้น                          ปีงบประมาณ 

          

ผลก าไรขาดทุน 194,140.97 -478,807.23 315,749.11 31,082.85 

 

จากตารางที่ 17 พบว่าผลก าไรขาดทุนระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 ปีงบประมาณ 
2561 มีจ านวนมากที่ สุ ด จ านวน 315,749.11 บาท รองลงมาปี งบประมาณ 2559 จ านวน 
194,140.97 บาท และขาดทุนปีงบประมาณ 2560 จ านวน -478,807.23 บาท จากตัวเลขดังกล่าว 
เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนรายรับค่าธรรมเนียมรวมทุกหลักสูตรมากกว่ารายจ่ายรวมทุก
หลักสูตร ท าให้มีผลก าไร/ขาดทุน มากท่ีสุด และงบประมาณ 2560 มีจ านวนรายรับค่าธรรมเนียมรวม
ทุกหลักสูตรมากกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร ท าให้ขาดทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจริงมากกว่ารายรับ
จริง 
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แผนภูมิที่ 17 แสดงจ านวนเปรียบเทียบผลก าไร/ขาดทุน ปีงบประมาณ 2559-2561 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะห ์และข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย (ประเภทเงินรายได้) ระดับปริญญาโทหลักสูตร

โครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-
2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์งบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย (ประเภทเงินรำยได้) ระดับปริญญำโท
หลักสูตรโครงกำรพิเศษ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ผลกำรวิเครำะห์ สรุปผลได้
ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
     ที่เปิดสอน ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561  

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่ารายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย 
หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากที่สุดจ านวน 4,507,000 บาท ร้อยละ 31.59 รองลงมาหลักสูตร
อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 2,397,000 บาท ร้อยละ 16.80 และน้อยที่สุดหลักสูตรโภชนศาสตร์เพ่ือ
สุขภาพ คือ 878,000 บาท ร้อยละ 6.15 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่ารายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย
หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากที่สุดจ านวน 3,792,500 บาท ร้อยละ 34.02 รองลงมาหลักสูตร
วิทยาการระบาด จ านวน 1,802,500 บาท ร้อยละ 16.17 และน้อยที่สุดหลักสูตรโภชนศาสตร์เพ่ือ
สุขภาพ คือ 707,000 บาท ร้อยละ 6.34 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่ารายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย 
หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากที่สุดจ านวน 2,706,000 บาท ร้อยละ 30.15 รองลงมาหลักสูตร
วิทยาการระบาด จ านวน 2,003,000 บาท ร้อยละ 22.31 และน้อยที่สุดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
คือ 586,500 บาท ร้อยละ 6.53 

สรุปเปรียบเทียบรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ปีงบประมาณ 
2559-2561 พบว่าหลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากที่สุดจ านวน 11,005,500 บาท ร้อยละ 32 
รองลงมาหลักสูตรวิทยาการระบาด จ านวน 5,587,500 บาท ร้อยละ 16.25 และน้อยที่สุดหลักสูตร
โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ คือ 2,327,500 บาท ร้อยละ 6.77 ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษารวมทุก
หลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนมากที่สุด คือ 14,268,000 บาท ร้อยละ 41.48 รองลงมา
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 11,149,000 ร้อยละ 32.42 และน้อยที่สุดปีงบประมาณ 2561 คือ 
8,976,500 บาท ร้อยละ 26.10 
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จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2559-2561 พบว่าหลักสูตรบริหารงานสาธารณสุขมีจ านวนนักศึกษามากกว่าสาขาวิชา
อ่ืนจึงท าให้รายรับมากที่สุด เนื่องจากหลักสูตรมีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกปี โดยการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการแนะน าหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานบริการด้านสาธารณสุขจังหวัด
ในเขตภาคอีสาน ประกอบกับบุคลากรสายอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการเรียน
การสอนของหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่
ยอมรับในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอน มีจ านวน 2 แผนการสอน ท าให้
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามแผนที่ต้องการ หลักสูตรเรียนการสอน เป็นหลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหารที่มีความต้องการเรียน หลักสูตรวิชาโภชนศาสตร์น้อยที่สุด เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนมีจ านวนน้อยจึงท าให้รายรับค่าธรรมเนียมน้อยตามไปด้วย รายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษารวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 มากที่สุดเนื่องจากจ านวนนักศึกษามากท าให้รายรับ
ค่าธรรมเนียมมีจ านวนมาก คณะสาธารณสุขศาสตร์มีชื่อเสียงในหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการ
พิเศษ ท าให้มีจ านวนผู้ที่สนใจเรียนเป็นจ านวนมาก บุคลากรสายผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณวุฒิในด้านการจัดการเรียนการสอน และมีต าแหน่งทางวิชาการหลากหลายทั้งจ านวน ผศ. 
รศ. ศ. รายรับค่าธรรมเนียมรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนน้อยที่สุด เนื่องจากมี
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรคล้ายกับคณะสาธารณสุขศาสตร์เพ่ิมมากขึ้นท าให้นักศึกษาสามารถ
เลือกได้มากขึ้น จ านวนประชากรของประเทศมีจ านวนลดลง ค่าธรรมเนียมการศึกษามีอัตราที่สูงขึ้น 
นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
5.2 สรุปผลการเปรียบเทียบรายจ่ายของหลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่างปีงบประมาณ  
     2559-2561 

ในปีงบประมาณ 2559 จากการวิเคราะห์รายจ่ายจริงของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน พบว่า
หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากที่สุดจ านวน 4,375,732 บาท ร้อยละ 31.09 รองลงมาหลักสูตร
อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 2,524,874 บาท ร้อยละ 17.94 และน้อยที่สุดหลักสูตรชีวสถิติ คือ 
670,789 บาท ร้อยละ 4.77 

ในปีงบประมาณ 2560 จากการวิเคราะห์รายจ่ายจริงของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน พบว่า
หลักสูตรบริหารสาธารณสุข  มากท่ีสุดจ านวน 3,597,945.21 บาท ร้อยละ 30.94 รองลงมาหลักสูตร
อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 2,223,103.52 บาท ร้อยละ 19.12 และน้อยที่สุดหลักสูตรโภชนศาสตร์
เพ่ือสุขภาพ คือ 793,181 บาท ร้อยละ 6.82 
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ในปีงบประมาณ 2561 จากการวิเคราะห์รายจ่ายจริงของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน พบว่า
หลักสูตรบริหารสาธารณสุข มากที่สุดจ านวน 2,723,148.74 บาท ร้อยละ 31.44 รองลงมาหลักสูตร
วิทยาการระบาด จ านวน 1,671,111.40 บาท ร้อยละ 19.30 และน้อยที่สุดหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ คือ 512,597 บาท ร้อยละ 5.92 

สรุปรายจ่ายจริงเมื่อเปรียบเทียบของปีงบประมาณ 2559-2561 พบว่าหลักสูตรบริหาร
สาธารณสุข มากที่สุดจ านวน 10,696,825.95 บาท ร้อยละ 31.13 รองลงมาหลักสูตรอนามัย
สิ่ งแวดล้อม จ านวน 5,804,032.50 บาท ร้อยละ 16.89 และน้อยที่ สุดหลักสูตรชีวสถิติ  คือ 
2,420,802.77 บาท ร้อยละ 7.04 ส าหรับรายจ่ายจริงรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 มากที่สุด
คือ 14,073,859.03 บาท ร้อยละ 40.96 รองลงมาปีงบประมาณ 2560 คือ 11,627,807.23 บาท 
ร้อยละ 33.84 น้อยที่สุดปีงบประมาณ 2561 คือ 8,660,750.89 บาท ร้อยละ 25.20 

จากการวิเคราะห์รายจ่ายจริงเมื่อเปรียบเทียบของปีงบประมาณ 2559-2561 พบว่าหลักสูตร
บริหารงานสาธารณสุขมีจ านวนนักศึกษามาก ท าให้รายจ่ายมากตามไปด้วย และมีการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวโดยใช้เงินหลักสูตร ส่วนหลักสูตรชีวสถิติมีจ านวนนักศึกษาน้อย จึงท าให้รายจ่ายจริงที่เกิดขึ้น
น้อยตาม และมีการวางแผนใช้จ่ายเงินให้มีเงินคงเหลือสะสมไว้ในทุนส ารองสะสมคณะ มีการวางแผน
ใช้เงินให้น้อยกว่ารายรับจริง-รายจ่ายจริงรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนมากที่สุด
เนื่องจากมีจ านวนรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษามาก และจ านวนนักศึกษามาก จึงท าให้รายจ่ายจริง
มากตามไปด้วย รายจ่ายจริงรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนน้อยที่สุดเนื่องจากมี
จ านวนรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อย และจ านวนนักศึกษาลดลง ท าให้รายจ่ายจริงน้อยตามไป
ด้วยมีการวางแผนการใช้เงินให้เหลือเข้าเงินทุนส ารองสะสมคณะ 
 

5.3 สรุปผลการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือของหลักสูตรที่เปิด 
     สอนระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 

จากการวิเคราะห์รายรับ–รายจ่ายจริงและยอดคงเหลือของปีงบประมาณ 2559 พบว่า
หลักสูตรวิทยาการระบาด มากที่สุดจ านวน 361,834.97 บาท รองลงมาหลักสูตรชีวสถิติ จ านวน 
260,211 บาท และน้อยที่สุดหลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ คือ -32,568 บาท  
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จากการวิเคราะห์รายรับ–รายจ่ายจริงและยอดคงเหลือของปีงบประมาณ 2560 พบว่า
หลักสูตรวิทยาการระบาด มากที่สุดจ านวน 368,935 บาท รองลงมาหลักสูตรบริหารงานสาธารณสุข
ศาสตร์ จ านวน 194,554.79 บาท และน้อยที่สุดหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ -569,103.50 บาท 

จากการวิเคราะห์รายรับ–รายจ่ายจริงและยอดคงเหลือของปีงบประมาณ 2561 พบว่า
หลักสูตรวิทยาการระบาด มากที่สุดจ านวน 331,888.60 บาท รองลงมาหลักสูตรสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 81,731 บาท และน้อยที่สุดหลักสูตรชีวสถิติ คือ -2,678.25 บาท 

จากการวิเคราะห์รายรับ–รายจ่ายจริงและยอดคงเหลือของปีงบประมาณ 2559-2561 พบว่า
หลักสูตรวิทยาการระบาด มากที่สุดจ านวน 1,062,658.57 บาท รองลงมาหลักสูตรบริหารงาน
สาธารณสุข จ านวน 308,674.05 บาท และน้อยที่สุดหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ -784,532.50 
บาท รายรับหักรายจ่ายจริงรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 มียอดเงินคงเหลือมากที่สุดคือ 
315,749.11 บาท ร้อยละ 0.90 รองลงมาปีงบประมาณ 2559 คือ 194,140.97 บาท ร้อยละ 0.53 
น้อยที่สุดปีงบประมาณ 2560 คือ - 478,807.23 บาท ร้อยละ -.1.42 

หลักสูตรวิทยาการระบาดมีรายรับค่าธรรมเนียมจริงมากกว่ารายจ่ายจริง เพราะมีจ านวน
นักศึกษาตามแผนการรับเข้าศึกษาต่อ และมีการวางแผนการใช้เงินสอดคล้องกับรายรับ และไม่ใช้เงิน
มากกว่ารายรับที่ตั้งไว้ มีการปรับแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับจริง หลังจากทราบจ านวน
นักศึกษา มีแผนใช้เงินให้เหลือสะสมเป็นทุนส ารองสะสมของสาขาวิชาในปีงบประมาณถัดไป ส่วน
หลักสูตรอนามัยมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย เนื่องจากมีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
หลักสูตรภาคปกติมาเป็นค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ จ านวนนักศึกษาที่มาจริงน้อยกว่าการตั้ง
ประมาณการรายรับไว้ ท าให้รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับ ประธานหลักสูตรขาดความรู้เกี่ยวกับการตั้ง
ประมาณการรายจ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายตอบแทน ใช้สอย วัสดุ จึงท าให้การตั้งค่าใช้ จ่ายไม่ตรงตาม
การใช้จ่ายเงินจริง ปีงบประมาณ 2561 มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกหลักสูตรมากที่สุด เนื่องจาก
รายรับรวมทุกหลักสูตรมีจ านวนมากกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร และมีการใช้จ่ายเงินตรงตามแผน
รายจ่ายที่ตั้งไว้ ปีงบประมาณ 2560 มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกหลักสูตร รายรับจริงทุกหลักสูตรมี
จ านวนน้อยกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร เนื่องจากมีการตั้งประมาณการรายรับไม่สอดคล้องรายรับ
จริง ท าให้ประมาณการรายจ่ายใช้จ่ายตามรายรับจริงนักศึกษาจริงน้อยกว่าประมาณการรายรับ 
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5.4 สรุปผลการเปรียบเทียบเงินคงเหลือของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน  
     ระหว่างปี 2559-2561 

จากการวิเคราะห์ยอดคงเหลือของแต่ละหลักสูตรในปีงบประมาณ 2559-2561 พบว่า
หลักสูตรวิทยาการระบาดมียอดคงเหลือมากที่สุดจ านวน 1,062,658.57 บาท รองลงมาคือหลักสูตร
บริหารงานสาธารณสุข จ านวน 308,674.05 บาท ขณะที่หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมมียอดคงเหลือ 
จ านวน -784,532.50 บาท ยอดเงินคงเหลือรวมทุกหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 มากที่สุดคือ 
315,749.11 บาท รองลงมาปีงบประมาณ 2559 คือ 194,140.97 บาท และในปีงบประมาณ 2560 
คือ -478,807.23 บาท  

จากผลการวิเคราะห์ยอดคงเหลือเมื่อเปรียบเทียบของปีงบประมาณ 2559-2561 พบว่า
หลักสูตรวิทยาการระบาดมีเงินคงเหลือมากที่สุด เนื่องจากมีรายรับค่าธรรมเนียมจริงมากกว่ารายจ่าย
จริง เพราะมีจ านวนนักศึกษาเข้าตรงตามแผนการรับเข้าศึกษาต่อ และมีการวางแผนการใช้เงิน
สอดคล้องกับรายรับ และไม่ใช้เงินมากกว่ารายรับที่ตั้งไว้ โดยมีการปรับแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกับ
รายรับจริงหลังจากทราบจ านวนนักศึกษา มีแผนใช้เงินให้เหลือสะสมเป็นทุนส ารองสะสมของ
สาขาวิชาในปีงบประมาณถัดไป หลักสูตรอนามัยมีเงินคงเหลือน้อยที่สุด เนื่องจากมีการขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย จากหลักสูตรภาคปกติมาเป็นค่าใช้จ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ จ านวน
นักศึกษาที่มาจริงน้อยกว่าการตั้งประมาณการรายรับไว้ ท าให้รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับ ประธาน
หลักสูตรขาดความรู้เกี่ยวกับการตั้งประมาณการรายจ่ายตามหมวด ค่าใช้จ่ายตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
จึงท าให้การตั้งค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามการใช้จ่ายเงินจริง ปีงบประมาณ 2561 มีเงินคงเหลือรวมทุก
หลักสูตรมากที่สุดเป็นเพราะว่ารายรับรวมทุกหลักสูตร มีจ านวนมากกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร มี
การใช้จ่ายเงินตรงตามแผนรายจ่ายที่ตั้งไว้ ปีงบประมาณ 2560 มีเงินคงเหลือรวมทุกหลักสูตรน้อย
ที่สุด เนื่องจากรายรับจริงทุกหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร มีการตั้งประมาณ
การรายรับไม่สอดคล้องรายรับจริง ท าให้ประมาณการรายจ่ายใช้จ่ายตามรายรับจริงนักศึกษาจริงน้อย
กว่าประมาณการรายรับ 

 
5.5 สรุปผลการเปรียบเทียบก าไร/ขาดทุน (ประเภทเงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ      
     2559-2561 

จากการวิเคราะห์ผลก าไรขาดทุนระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 พบว่าในปีงบประมาณ 
2561 มีผลก าไร จ านวน 315,749.11 บาท รองลงมาปีงบประมาณ 2559 จ านวน 194,140.97 บาท 
ตามล าดับ และพบว่าในปีงบประมาณ 2560 ประสบผลขาดทุนจ านวน -478,807.23 บาท เนื่องจาก 
ปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนรายรับค่าธรรมเนียมรวมทุกหลักสูตรมากกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร 
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ท าให้มีผลก าไร/ขาดทุน มากที่สุด และงบประมาณ 2560 มีจ านวนรายรับค่าธรรมเนียมรวมทุก
หลักสูตรมากกว่ารายจ่ายรวมทุกหลักสูตร ท าให้มีผลก าไร/ขาดทุน น้อยที่สุด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจริง
มากกว่ารายรับจริง 

 

5.6 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรท าการศึกษารายละเอียดของตัวเลข อย่างระเอียดรอบคอบให้เป็นประจ า

ทุกวัน 
2. สร้างไฟล์ฐานข้อมูลในการเก็บตัวเลขให้เป็นปัจจุบัน สม่ าเสมอ 
3. ควรท าการศึกษาวิเคราะห์สถิติข้อมูลตัวเลขเป็นประจ าทุกเดือน 
4. จัดประชุมหน่วยคลังและพัสดุสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบข้อมูลในการท างานโดย

ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันเพื่อน าไปแก้ไขปัญหางานประจ า 
5. ควรน าตัวเลขมาศึกษาถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นและลดลงให้เป็นข้อมูลประจ าวัน 
6.   น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผน 

                          จัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 
7.   ควรน าข้อมูลมาวิเคราะห์หารายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ โครงการ 

                          พิเศษ ระดับปริญญาโท เพื่อให้จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 
                          สูงสุดต่อองค์กร 

8.   ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  
                          โครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท 

9.   ควรท าการวิเคราะห์และหาแนวโน้มรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้  
                           โครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท ทุกปีงบประมาณ 

10.  ควรน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่าง ๆ  
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 

และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน  
พ.ศ. 2559 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 

และการตรวจสอบ  พ.ศ.2559 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 

 
 



 109 

 



 110 

 



 111 

 

 



 112 

 
 



 113 

 



 114 

 
 



 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

หลักสูตรโครงการพิเศษ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 770/2548) เร่ือง หลักเกณฑก์ารจัดสรรเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรโครงการพิเศษ  
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
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