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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยออก
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นโดยอยู่ภายใต้สังกัด
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด าเนินการโดยกองบริการการศึกษาเป็นผู้ประสานงานและด าเนินการ 

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 8/2540  ลงวันที่ 
29 สิงหาคม พุทธศักราช 2540 จัดตั้งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล และด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  
มาตรา 47 ที่กล่าวไว้ว่า “ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542:24)   

จากนั้นในปี พุทธศักราช 2545 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องในการติดต่อประสานงาน และการด าเนินการ 

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2546 ลงวันที่ 
27 สิงหาคม พุทธศักราช 2546 จัดตั้งส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล 

และในปี พุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการปรับโครงสร้าง หน่วยงาน และส่วนงาน 
โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 312/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 การแบ่ง
หน่วยงานส านักงานอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 
พุทธศักราช 2562  โดยส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้เปลี่ยนเป็น กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของรัฐ และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา 47 อีกทั้ งเพ่ือสนอง และสนับสนุนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ขับเคลื่อนไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และน ามหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่
เป็นเลิศ   โดยมี วิสัยทัศน์ของกองพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คือ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ    โดยมีพันธกิจของกองพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ คือ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านกลไกระบบบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการการจัดอันดับสากลของหน่วยงานภายนอก 
การส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพเพ่ือยกระดับผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ การรวบรวมข้อมูลผล             
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การด าเนินงานของส่วนงาน หน่วยงาน จัดท ารายงานและสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกเพ่ือรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย   หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกองพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้รับมอบหมายและได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน อีกทั้งอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในด้านคุณภาพ ซึ่งในการจัดโครงการ 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุมัติ (หลักการ) และเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 
โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้จัดงานนั้น      การปฏิบัติงานตามกระบวนการ/ขั้นตอนต่างๆ และการ
จัดส่งเอกสาร  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ  การปฏิบัติงานในการท าหลักการและเบิกจ่ายโครงการที่ถูกต้อง ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีการจัดโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 
                จากบทบาทหน้าที่ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้แต่ละปีต้องมีการจัดกิจกรรมและ
โครงการต่างๆเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพในองค์รวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนส่วนงาน/หน่วยงาน 
มากกว่า 20โครงการต่อปี  โดยได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นบุคลากรของกองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นหัวข้อโครงการและยกร่างโครงการเพ่ือขออนุมัติหลักการ  จากการด าเนินการดังกล่าวพบว่ามี
ปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของบุคลากร และการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการขออนุมัติหลักการ
โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  โดยจ าแนกดังนี้  
 ด้านการขออนุมัติหลักการ พบว่า  การค านวณค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ปรากฏในระเบียบทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ค่าเลี้ยงรับรอง อีกทั้งค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มีแสดงในระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ระบุค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อมื้อ แต่ให้เบิกจ่าย
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และผู้รับผิดชอบโครงการที่มีการด าเนินการต่อเนื่องและ
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน ท าให้พบปัญหาในการยืมเงินโครงการถัดไปไม่ได้เนื่องจากต้องคืนเงินยืมก่อน 
          ด้านการขออนุมัติเบิกจ่าย  พบว่า  การเบิกจ่ายโครงการ บางเรื่องไม่มีการระบุไว้ในระเบียบ เช่น กรณี
มีการมอบรางวัลในการจัดโครงการแข่งขัน/จัดนิทรรศการ ต้องแนบใบการให้คะแนนเสมอ อีกทั้งกรณีมี
ค่าใช้จ่าย คือ ค่าของที่ระลึก วัสดุ ค่าจ้างเหมา กรณีจ านวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาท ต้องด าเนินการเสนอผู้ที่มี
อ านาจภายใน 3 วันท าการ  ท าให้ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนอาจจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย  
และกรณีการจ่ายตรงค่าตอบแทนบุคลากรภายใน ไม่สามารถสืบค้นบัญชีของผู้รับโอนได้เอง เนื่องจากไม่มีสิทธิ์
ในการเข้าระบบ 3 มิติ (KKUFMIS) ในการค้นหาบัญชีของบุคคลภายในและภายนอกที่ลงทะเบียนไว้กับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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          ด้านการขออนุมัติการเดินทาง พบว่า การเดินทางของวิทยากร/ผู้ตรวจประเมิน ยังคงใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลัง  การเดินทางโดยเครื่องบิน กรณีบุคคลภายนอก ที่มิใช้ข้าราชการ/เป็นผู้เกษียณอายุราชการ 
ต้องท าเรื่องขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน กรณีบุคคลภายใน ที่มิใช้ระดับช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ/พิเศษ ต้องท าเรื่องขออนุมัติขึ้นเครื่องบินกรณี พิเศษ และการขออนุมัติหลักการค่าเดินทาง 
ต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ที่ชัดเจน ซึ่งในระเบียบกระทรวงการคลังมิได้ระบุไว้ 
  
 1.2 ควำมหมำย และอภิธำนศัพท์  

บันทึก/หนังสือ หมายถึง บันทึกข้อความ ที่ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นได้ทั้ง
บันทึกภายใน และภายนอก 

เอกสาร/ชุดเอกสาร หมายถึง บันทึก/หนังสือ โครงการ ก าหนดการ หนังสือเชิญ/ต้นเรื่อง รายชื่ อ 
ใบเสร็จ/บิลเงินสด/ใบแจ้งหนี้/หลักฐานอ่ืน ๆ ที่น ามาแนบเป็นชุดเข้า
ด้วยกัน 

โครงการ หมายถึง การจัดงาน/สัมมนา/อบรม/ตรวจประเมิน/ประชุม (กรณีจัดงานแบบ
ระยะยาว/เต็มวัน/เกิน 1 วัน) โดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
ต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้ 
1.ค าน าหน้าเรื่อง  2.ชื่อเรื่อง  3.หลักการและเหตุผล   
4.วัตถุประสงค์  5.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/งาน  6.วิทยากร  7.วัน 
เวลา สถานที่  8.วิธีด าเนินการ  9.งบประมาณ  10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
11.ตัวชี้วัดโครงการ (ถ้ามี)  12.ลงนามผู้รับผิดชอบโครงการ  13.ลง
นามหัวหน้าโครงการ  14.ค ารับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  15.ลง
นามโดยอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

หลักการ หมายถึง บันทึกข้อความที่ขออนุมัติหลักการ การใช้เงิน และจัดโครงการ 
เบิกจ่าย หมายถึง บันทึกข้อความที่ใช้ปะหน้าเบิกโดยมีรายการย่อยรวมกันในโครงการ 
แผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Plan) 

หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์  (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ 
(Corporate Goal) 

แผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) 

หมายถึง การแปลงแผนงานเชิงกลยุทธ์ไปสู่กิจกรรมย่อยในเชิงปฏิบัติ  ซึ่ ง      
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ต้องมีการก าหนดชื่องาน/โครงการ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ล าดับของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลา งบประมาณ 
รวมไปถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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มข. หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สกอ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
TQA หมายถึง Thailand Quality Award/รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
EdPEx หมายถึง Education Criteria for Performance Excellence/เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
IQA หมายถึง Internal Quality Assessment 
AUN-QA หมายถึง ASEAN University Network–Quality Assurance/เครือข่าย 

การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
QM หมายถึง Quality Management/การจัดการคุณภาพ 
QA หมายถึง Quality Assessment/การประเมินคุณภาพ 
E–SAR  หมายถึง Electronic–Self Assessment Report/ระบบการรายงาน 

การประเมินตนเอง 
CHE หมายถึง Commission on Higher Education Quality Assessment online 

system/ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
OP หมายถึง Organizational Profile/โครงร่างองค์กร 
TQR หมายถึง Thai Qualifications Register/หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
SAR หมายถึง Self Assessment Report/รายงานการประเมินตนเอง 
SA หมายถึง Self Assessment/การประเมินตนเอง 
OKRs หมายถึง Objective Key Results/การตั้งเป้าหมายเพ่ือวัดผลส าเร็จในการท า

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน 
EdPEx200 หมายถึง Education Criteria for Performance Excellence /เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดาเนินการที่เป็นเลิศ มีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 
200 คะแนน จะได้รับการยกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพภายในตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นเวลา 4 
ปี และให้ใช้ระบบประเมินคุณภาพภายใน (IQA) แทน ภายใน 4 ปี 

KM หมายถึง  Knowledge Management/การจัดการความรู้ 
/ หมายถึง หรือ 
= หมายถึง เท่ากับ 

 

 
 
 
 



5 
 

1.3 วัตถุประสงคข์องกำรศึกษำ  
1) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนโครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัต ิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
2) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และงบประมาณคงเหลือ

โครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ใน
ปีงบประมาณเงิน พ.ศ. 2558 - 2562 

3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ของกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเสนอแนวทางแก้ไข 

 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) ท าให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับจ านวนโครงการ กิจกรรมและการคาดการณ์งบประมาณที่จะอนุมัติ
โครงการ 

2) ท าให้สามารถวิเคราะห์และประมาณการหลักการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมโครงการและท าให้
มีงบประมาณคงเหลือในการด าเนินงานในด้านอ่ืนๆที่มีความจ าเป็น 

3) ปัญหาที่พบสามารถน าไปก าหนดแนวทางแก้ไขและลดข้อผิดพลาดในการด าเนินการ รวมทั้งมี
ความรวดเร็วในการด าเนินการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ   
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1) วิเคราะห์โครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ที่ด าเนินการจัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 5 ปี 

2) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแนวปฏิบัติของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินงาน
โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์/วิจัย ที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือ 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนโครงการ (อบรม/
สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2562  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และงบประมาณคงเหลือโครงการ 
(อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 – 2562  3) วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ของกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเสนอแนวทางแก้ไข ผู้วิเคราะห์ได้
น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์/วิจัย ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี 

การท าขออนุมัติ และเบิกจ่ายโครงการ เป็นโครงการที่กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเจ้าของ
โครงการ/เจ้าภาพ/ผู้จัดงาน โครงการดังกล่าวจัดท าขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตาม
แผนปฏิบัติการของกองพัฒนาคุณภาพ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการ (Process) ของการปฏิบัติงาน/การด าเนินการ และระเบียบทาง
การเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  1880/2559 ลงวันที่  10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
ดังนี้ 

2.1.1 ขั้นตอน/กระบวนการ (Process) ของการปฏิบัติงาน/การด าเนนิงาน 
1) ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลโครงการเป็นไฟล์/เอกสาร จากงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น

โครงการที่กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้จัดงาน และใช้งบประมาณเงินรายได้ (ตาม
แผน และนอกแผน) 

2) ตรวจสอบร่างโครงการ ได้แก่ วิธีจัดงาน  วิทยากร วัน เวลา และสถานที่ เพ่ือพิจารณา
ระเบียบในประเภทของการจัดงาน เช่น จัดอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ประชุม
วิชาการ/ประชุมระยะยาว 

3) ตรวจสอบโครงการในด้านของงบประมาณ เงินรายได้ หรืองบประมาณแผ่นดิน ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก าหนด และแหล่งที่มาของงบประมาณ 
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4) พิจารณาการยืมเงิน  
 4.1) กรณีไม่ยืมเงิน ดังนี้ 
  - จัดงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญวิทยากรจากภายนอก จ่าย

ค่าตอบแทน มีบัญชีจ่ายตรง 
  - จัดงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญวิทยากรจากภายใน 
  - จัดงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่ราชการ 
 4.2) กรณียืมเงิน ดังนี้ 
  - จัดงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญวิทยากรจากภายนอก มอบเป็นของ

ที่ระลึก 
  - จัดงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญวิทยากรจากภายนอก จ่าย

ค่าตอบแทน แต่ไม่มีบัญชีจ่ายตรง 
  - จัดงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่ราชการ หากเชิญวิทยากร

จากภายนอก จ่ายค่าตอบแทน แต่ไม่มีบัญชีจ่ายตรง และมีค่าธรรมเนียม  
การเช่าห้องประชุม/สัมมนา 

  - จัดงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่เอกชน และเชิญวิทยากร
จากภายนอก จ่ายค่าตอบแทน แต่ไม่มีบัญชีจ่ายตรง หรือมอบเป็นของที่
ระลึก 

 4.3) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการลงนาม และหัวหน้าโครงการลงนาม 
 4.4) ท าแผนการยืมเงิน โดยให้ผู้ยืมลงนาม 
 4.5) ท าสัญญายืมเงิน โดยให้ผู้ยืมลงนาม และผู้ดูแลตรวจสอบสิทธิ์ลงนาม และหัวหน้า

หน่วยงาน/ผอ.ลงนามให้ความเห็นชอบ 
5) ท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดโครงการ หลักการ และใช้เงิน (หลักการใหญ่)  

 5.1) แนบโครงการ ก าหนดการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.2) แนบสัญญาการยืมเงิน แผนการยืมเงิน (กรณีมีการยืมเงิน) 

6) เสนอ ผอ. ลงนามในบันทึกข้อความ (หลักการใหญ่) และออกเลข ลงวันที่ 
7) การคุมยอด และเสนอชุดหลักการใหญ่ (ผู้มีอ านาจอนุมัติ) ดังนี้ 

 7.1) งบประมาณเงินรายได้ จากฝ่ายที่สังกัด 
  - ใช้งบประมาณฝ่ายทีส่ังกัด  

ให้ส่งหนังสือ/เอกสาร (หลักการใหญ่) โดยผ่านกองบริหารงานกลาง เสนอไป
ที่ฝ่ายสังกัด เพ่ือคุมยอดด้วยโปรแกรม Excel (Microsoft Office) และเสนอ
ลงนามผ่าน/อนุมัติ กรณีได้รับมอบอ านาจ และผู้เข้าร่วมงานเป็นบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  - ใช้งบประมาณฝ่ายอ่ืน  
ให้ส่งหนังสือ/เอกสาร (หลักการใหญ่) โดยผ่านกองบริหารงานกลาง เสนอไป
ที่ฝ่ายอ่ืนที่ได้รับงบประมาณหรือขอใช้งบประมาณ เพ่ือคุมยอดด้วยมือ และ
เสนอลงนามผ่าน และเสนอผ่านกองบริหารงานกลาง เพื่อเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายที่สังกัดลงนามผ่าน และส่งเรื่องเข้ากองคลัง เสนออธิการบดีอนุมัติ (กรณี
เป็ น โครงการที่ ไม่ เกิ ดตามแผน ) ผู้ เข้ าร่ วมงาน เป็ นบุ คลากรสั งกั ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หรือเป็นบุคคลภายนอก 

  - ใช้งบประมาณหน่วยงานอื่น 
ให้ส่งหนังสื่อ/เอกสาร (หลักการใหญ่) ไปยังหน่วยงานที่ได้รับงบ/หน่วยงานที่
ให้ งบ เพ่ือคุมยอดด้วยมือ และเสนอลงนามผ่าน และเสนอผ่านกอง
บริหารงานกลาง เพ่ือเสนอรองอธิการบดีฝ่ายที่สังกัดลงนามผ่าน และส่งเรื่อง
เข้ากองคลัง เสนออธิการบดีอนุมัติ (กรณีเป็นโครงการที่ไม่เกิดตามแผน) 
ผู้ เข้าร่วมงานเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  หรือเป็น
บุคคลภายนอก 

  - ใช้งบประมาณกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต้นสังกัด) 
ให้ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน คุมยอดด้วยมือ และให้ส่งหนังสือ/เอกสาร 
(หลักการใหญ่) โดยผ่านกองบริหารงานกลาง เสนอไปที่รองอธิการบดีฝ่าย
สังกัด เพ่ือลงนามผ่าน/อนุมัติ  กรณีผู้ เข้าร่วมงานเป็นบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นโครงการตามแผน หากนอกเหนือจากนี้ให้
เสนอ อธิการบดีอนุมัติ 

 7.2) งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบที่ ได้รับจัดสรรนอกเหนือแผน งบจะโอนเข้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการหัก 10% จากจ านวนเงินที่ได้รับมา สามารถน า
งบประมาณมาใช้ได้ โดยการจัดท าเป็นโครงการ และขออนุมัติขึ้นไปยังอธิการบดี
อนุมัติ 

8) รับต้นเรื่อง (หลักการใหญ่) คืนจากกองคลัง กรณีมีการยืมเงิน เงินจะเข้าบัญชีผู้ยืม 
9) ท าบันทึกย่อย (หลักการย่อย) แต่ละรายการที่จะเป็นค่าใช้จ่าย ตามระเบียบที่ก าหนด 

แนบหลักการใหญ่ โครงการ ก าหนดการ 
10) เสนอ ผอ. ลงนามในบันทึก/หนังสือ (หลักการย่อย) และออกเลข พร้อมลงวันที่ 
11) ส่งหนังสือ/เอกสาร (หลักการย่อย) เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจลงนามผ่าน และ หรืออนุมัติตาม

ข้อ 7., 8. 
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12) รับคืนหนังสือ/เอกสาร (หลักการย่อย) คืน และด าเนินโครงการตามก าหนด 
13) หลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าโครงการ รวบรวมหลักฐานที่

เป็นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ใบส าคัญรับเงิน ใบเสร็จ บิลเงินสด ใบแจ้งหนี้ ส าเนาบัตร
ร้านค้า (กรณีเป็นบุคคล) บัญชีร้านค้า (กรณีร้านค้าใหม่) หลักฐานการจ่ายค่ าตอบแทน 
(กรณีโครงการตรวจประเมินคุณภาพ) 

14) ท าบันทึก/หนังสือเบิก โดยสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละข้อปะหน้า และบันทึกย่อยของค่าใช้จ่าย
ในแต่ละข้อของโครงการ แนบหลักฐาน  แนบบันทึก/หนังสือ (หลักการใหญ่ และ
หลักการย่อย) โครงการ ก าหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

15) เสนอบันทึก/หนังสือเบิก (เบิกจ่ายใหญ่ และเบิกจ่ายย่อย) เสนอ ผอ.ลงนาม และออกเลข 
พร้อมลงวันที่ 

16) การคุมยอด และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ ดังนี้  
ส่งหนังสือ/เอกสาร (เบิกจ่ายใหญ่ และเบิกจ่ายย่อย) เพื่อเสนอผู้มีอ านาจลงนามผ่าน และ
หรืออนุมัติ ตามข้อ 7., 8.   
หากมีการยืมเงินจากมหาวิทยาลัย  แล้วมียอดเงินเหลือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย  ให้คืนเงิน
ส่วนที่เหลือ  ณ  กองคลัง ก่อนส่งเอกสารเบิกจ่าย  และให้ผู้ยืมเงิน/ผู้ทีรับผิดชอบด้าน
การเงินเก็บใบเสร็จไว้ 

17) ส่งบันทึก/หนังสือ (หลักการใหญ่ หลักการย่อย เบิกจ่ายใหญ่ เบิกจ่ายย่อย) หลักฐาน 
รายชื่อ หนังสือเชิญ โครงการ ก าหนดการ ส่งเข้ากองคลัง เพ่ือเบิกจ่าย กรณีเบิกจ่ายโดย
ใช้หลักฐานเป็นใบแจ้งหนี้ของร้านค้า กองคลังจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้า 
แต่ถ้าผู้จัดโครงการ/ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย  กองคลังจะ
ด าเนินการหักล้างหนี้เงินยืมตามบาร์โค้ดสัญญาการยืมเงิน  
 

2.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1880/2559  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
        เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินการโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
        สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจริง ตามความจ าเป็นเหมาะสม ประหยัด ดังนี้ 
 1.1) ค่าตกแต่งสถานที่ 
 1.2) ค่าพิธีเปิด-ปิดงาน 
 1.3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
 1.4) ค่าประกาศนียบัตร 
 1.5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าผลิตเอกสาร 
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 1.6) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้างาน 
 1.7) ค่าติดต่อสื่อสาร 
 1.8) ค่าเช้าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 1.9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2) ค่ากระเป๋า/สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราชิ้นละ 300. - 
บาท 

3) ค่าของสมนาคุณ/ค่าของที่ระลึก กรณีไปศึกษาดูงาน เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
แห่งละ 1,500.- บาท 

4) ค่าตอบแทน/ค่าสมนาคุณ กรณีเป็นวิทยากร ดังนี้ 
 4.1) กรณีวิทยากรทั่วไป 
  - บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินชั่วโมงละ 600.- บาท 
  - บุคคลภายนอก/มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินชั่วโมงละ 2,000. - 

บาท 
 4.2) กรณีวิทยากรมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ ช านาญการ เชี่ยวชาญ 
  - บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินชั่วโมงละ 5,000.- บาท 
  - บุคคลภายนอก/มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินชั่วโมงละ 10,000.- 

บาท 
 4.3) กรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทน/ค่าสมนาคุณวิทยากรเกินกว่าอัตราที่

ก าหนด ให้อธิการบดีวินิจฉัยอัตราและเกณฑ์การจ่าย 
 4.4) ในการบรรยาย ต้องไม่มีวิทยากรร่วม/ในเรื่องเดียวกัน ต้องมีการแบ่งหัวข้อ/เรื่อง

ที่ชัดเจน 
 4.5) รูปแบบการอภิปราย/เสวนา/สัมมนา วิทยากรไม่จ ากัด แต่จ่ายค่าตอบแทนได้ไม่

เกิน 5 ท่าน 
 4.6) การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกรณีไม่เกินชั่วโมง

ละ 5,000.- บาท ส าหรับสายสนับสนุน ต้องมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญเฉพาะ/พิเศษ ส าหรับสายวิชาการ ต้อง
เป็นผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน/เรียนจบเฉพาะด้าน/ได้รับการยอมรับ/มีใบ
ประกาศนียบัตรยืนยัน 
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 4.7) การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก/มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในกรณี
ไม่เกินชั่วโมงละ 10,000.- บาท ต้องเป็นข้าราชการเกษียณ ซึ่งต้องได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งเป็นช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญเฉพาะ/พิเศษ 
ก่อนเกษียณ ส าหรับบุคคลภายนอก/มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องได้รับ
การแต่งตั้งจากภาครัฐให้ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญเฉพาะด้าน/ปฏิบัติงานในบริษัทที่เป็นการเฉพาะด้าน 

5) ค่าอาหาร 
 5.1) จัดในสถานที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ เบิกได้ไม่เกินมื้อ

ละ 250.- บาทต่อคน 
 5.2) จัดในสถานที่ของเอกชน เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 350.- บาทต่อคน 

6) ค่าเช่าที่พัก 
 6.1) พักเดี่ยว ไม่เกิน 2,200.- บาทต่อคนต่อวัน 
 6.2) พักคู่ ไม่เกิน 1,200.- บาทต่อคนต่อวัน 
 6.3) การจัดที่พักให้วิทยากร/ประธานพิธี/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ติดตามวิทยากร พักคู่/พัก

เดี่ยวได้ แต่ต้องดูต าแหน่ง/ระดับของการปฏิบัติงาน 
 6.4) พักเดี่ยว ต้องมีต าแหน่งเป็น รศ., ศ., เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งทาง

บริหาร เช่น คณบดี รองอธิการบดี อธิการบดี 
 6.5) การเทียบระดับต าแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน 
  - เชี่ยวชาญเฉพาะ/พิเศษ = ระดับ 10 
  - เชี่ยวชาญ = ระดับ 9 
  - ช านาญการพิเศษ = ระดับ 8 
  - ช านาญการ = ระดับ 7 
  - ปฏิบัติการ = ระดับ 1 – 6 
 6.6) การเทียบระดับต าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ 
  - ศาสตราจารย์/ศ. = ระดับ 10 
  - รองศาสตราจารย์/รศ. = ระดับ 9 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผศ. = ระดับ 7 – 8 
  - อาจารย์/อ. = ระดับ 1 - 6 
 6.7) การเทียบระดับต าแหน่งทางบริหาร 
  - อธิการบดี = ระดับ 10 
  - รองอธิการบดี/คณบดี = ระดับ 9 
  - ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี = ระดับ 8 
  - ผู้ช่วยคณบดี = ระดับ 7 
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7) ค่ายานพาหนะ 
 7.1) ใช้บริการยานพาหนะของทางราชการ ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง/ค่าบริการอ่ืน 

ตามท่ีเรียกเก็บได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
 7.2 ใช้บริการยานพาหนะประจ าทาง ให้เบิกจ่ายค่าใช่จ่ายตามสิทธิ์ของบุคคล โดยใช้

ระเบียบกระทรวงการคลัง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ระเบียบทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับระเบียบกระทรวงการคลัง) 

 7.3) ใช้บริการยานพาหนะเอกชน ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง โดยใช้ระเบียบพัสดุ 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ
ระเบียบกระทรวงการคลัง) 

8) ในรายละเอียดงบประมาณของการจัดโครงการ กรณีมีค่าเลี้ยงรับรอง และหรือ ค่าของ
ที่ระลึก ให้เบิกได้ไม่เกิน 10% ของงบประมาณทั้งหมดของโครงการ โดยแบ่งเป็น ค่า
เลี้ยงรับรอง 5% ค่าของที่ระลึก 5%  แต่ถ้ามีเพียงรายการใดรายการหนึ่ง เบิกได้ 10% 

9) ถ้าจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ไม่สามารถเบิกค่าของที่ระลึกได้ (เลือกได้เพียง 1 อย่าง) 
10) ระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉบับที่  1880/2559  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน          
การฝึกอบรม และการด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เฉพาะในกรณีเป็น
ผู้จัดงาน/โครงการ/เจ้าภาพ 

 
2.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1739/2560  ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
        เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
        สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1) อัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพต่อคน ดังนี้ 
 1.1) การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 
  - ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 15,000.- บาทต่อครั้ง 
  - กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 12,000.- บาทต่อครั้ง 
  - กรรมการ (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ไม่เกิน 5,000.- บาทต่อครั้ง 
 1.2) การตรวจประเมินคุณภาพ ส่วนงานระดับคณะ และวิทยาลัย 
  - ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 15,000.- บาทต่อส่วนงาน 
  - กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 12,000.- บาทต่อส่วนงาน 
  - ประธาน (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ไม่เกิน 3,000.- บาทต่อส่วนงาน 
  - กรรมการ (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ไม่เกิน 2,500.- บาทต่อส่วนงาน 
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 1.3) การตรวจประเมินคุณภาพ ส่วนงานระดับส านัก ได้แก่ ส านักงานเทคโนโลยี
สารสน เทศ/ส านั กบริการวิชาการ/ส านั กบริหารและพัฒนาวิชาการ/
ส านักหอสมุด 

  - ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 4,000.- บาทต่อส่วนงาน 
  - กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 3,000.- บาทต่อส่วนงาน 
  - ประธาน (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ไม่เกิน 2,500.- บาทต่อส่วนงาน 
  - กรรมการ (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ไม่เกิน 2,000.- บาทต่อส่วนงาน 
 1.4) การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหน่วยงาน 
  - ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 3,000.- บาทต่อส่วนงาน 
  - กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 2,000.- บาทต่อส่วนงาน 
  - ประธาน (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ไม่เกิน 1,500.- บาทต่อส่วนงาน 
  - กรรมการ (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ไม่เกิน 1,000.- บาทต่อส่วนงาน 
 1.5) การตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
  - ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 3,000.- บาทต่อหลักสูตร 
  - กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ไม่เกิน 2,000.- บาทต่อหลักสูตร 
  - ประธาน (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ไม่เกิน 1,500.- บาทต่อหลักสูตร 
  - กรรมการ (เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ไม่เกิน 1,000.- บาทต่อหลักสูตร 
 1.6) ผู้ประสานงานให้จ่ายค่าตอบแทน ไม่เกิน 500.- บาทต่อครั้ง 

2) กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ 

 
 ความหมายเของการจัดโครงการ (อบรม/สัมมนา/ตรวจประเมิน) 
 วิภาพรรณ  แสงภักดี (2556) ได้ให้ความหมายโครงการ หมายถึง การด าเนินงานหรือกิจกรรมที่มี
ความสลับซับซ้อนที่ไม่เป็นงานประจ าวัน มีการด าเนินงานในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือมีการก าหนดระยะเวลา 
งบประมาณ ทรัพยากรการบริหาร และมีการออกแบบแนวทางการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจง ที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า หรือผู้บริโภค เป็นส าคัญ ซึ่งองค์การโดยทั่วไปจะมีการก าหนดเป้าหมายที่มุ่งให้
โครงการสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ในขณะที่โครงการจะมีการด าเนินงานควบคู่ไปกับงาน
ประจ าขององค์การด้วย แต่โครงการจะมีความแตกต่างออกไปจากหน้าที่ปฏิบัติปกติ ส าหรับลักษณะของ
โครงการ ได้แก่ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ มีการระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ บุคลากรที่มี       
ความเชียวชาญพิเศษจากฝ่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีการด าเนินกิจกรรมที่ไม่เคย ปฏิบัติมา
ก่อน รวมทั้งมีการใช้เงินทุน เวลา และการปฏิบัติการ เป็นต้น 
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 ศศิมา  สุขสว่าง (2561) ได้ให้ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2552 
คือ “แผนหรือเค้าโครงตามที่จะก าหนดไว้”  และมาจากภาษาอังกฤษค าว่า “Project” หมายถึงการด าเนิน
กิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขต การด าเนินงาน 
กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ งบประมาณท่ีใช้ และผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้ 
 กิตติ  พัชรวิชญ์ (2544 : 445) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมที่
ตรงกับความเป็นจริงของปัญหา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร และ
สามารถน าประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้บรรลุความส าเร็จ
ตามความต้องการขององค์กร 
 ชาญ  สวัสดิ์สาลี (2547) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบที่จะ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมใน 
การปฏิบัติงานของบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน และ หรืองานที่
ก าลังจะได้รับมอบหมายให้ท าในอนาคตโดยตรง 
นิธิกานต์  โซ่กลิ่น (2555) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือ
มุ่งส่งเสริมเพ่ิมพูนบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานของบุคลากรในองค์กรของตนตามที่ ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 
 วิจิต  อาวะกุล (2550 : 15) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพ่ิมความรู้       
ความช านาญ และความสามารถของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า เป็นการพัฒนาบุคคล หรืออาจกล่าวได้
ว่าการฝึกอบรม ก็คือ กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล (พนักงาน ข้าราชการ) ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานของสถาบัน สังคม ประชาชน 
 สุจิตรา  จันทนา (2539 : 339) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมเป็นการเตรียม
และพิจารณาตัวบุคคลให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานที่มีความสามารถถึงขีดสูงสุด เพ่ือที่จะได้น าไปพัฒนาองค์กรของ
ตนให้มีการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น องค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นที่จะสามารถพัฒนาองค์กรของตนเองนั่นเอง 

ณิรดา  เวชญาลักษณ์ (2560 : 23)  ได้ให้ความหมายการสัมมนา หมายถึง การที่คณะบุคคล ซึ่งมี
ความสนใจร่วมกัน มาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยอาศัยการค้นคว้าเป็น
หลักฐาน เพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันจะน าผลของการสัมมนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดนโยบาย ทั้งนี้การด าเนินการสัมมนามีองค์ประกอบในด้านเนื้อหา ด้าน
บุคลากร ด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านเวลา และด้านงบประมาณ รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การสัมมนา ควรจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลัก โดยการบริหารจัดการสัมมนาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้
ระบบและวิธีการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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นิธิกานต์  โซ่กลิ่น (2555) ได้ให้ความหมายการสัมมนา หมายถึง การที่คณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้า
ร่วมประชุมกัน โดยการน าของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้รู้ในลักษณะที่แต่ละคนหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกัน หรือ
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่จะมุ่งพิจารณากันโดยเฉพาะ โดยการน าเอาประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็น
แนวปฏิบัติใหม่จัดได้ว่าเป็นการฝึกอบรมประเภทหนึ่ง เป็นการเพ่ิมพูนความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนา เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเพ่ือเป็นการเตรียมตัวให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่มีความรับผิดชอบ 
 นิรันดร์  จุลทรัพย์ (2550 : 270) ได้ให้ความหมายการสัมมนา  เป็นรูปแบบของการประชุมร่วมกัน
ของคณะบุคคล เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ในการจัดการศึกษาระดับสูง เป็น
กระบวนการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นส าคัญ 

ผล  ยาวิชัย (2553 : 3) ได้ให้ความหมายการสัมมนา คือ สถานการณ์การประชุมกลุ่มบุคคลที่มีพ้ืน
ความรู้ความสามารถความสนใจ ประสบการณ์ในงานสาขาวิชาชีพเดียวกัน มี เงื่อนไขจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์เดียวกัน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเรื่องหนึ่งร่วมกัน ส ารวจ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงบทบาทของการมีส่วน
ร่วมจากทุกส่วนตามหลักการประชาธิปไตยภายใต้เวลาที่เหมาะสม 

ไพพรรณ  เกียรติโชติชัย (2548 : 7) ได้ให้ความหมายการสัมมนา คือการที่กลุ่มบุคคลได้ร่วมใจ
พยายามเสาะแสวงหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วพยายามแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดที่แต่ละคนศึกษามาเพ่ือ
หาแนวทาง หาข้อสรุปในเรื่องนั้น ๆ ท าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้ความรู้จากการสัมมนา ไปปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากท่ีสุด 

ไพโรจน์  เนียมนาค (2554 : 2) ได้ให้ความหมายการสัมมนา “Seminar” หมายถึง การประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นเพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียง
ข้อเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้องจะน าไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออบรมฝึกฝน ชี้แจง แนะน า สั่ง
สอน ปลูกฝังทัศนคติและให้ค าปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือแสวงหาข้อตกลงด้วยวิธีการอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างเสรี ซักถาม ถกเถียง ปรึกษาหารือภายในหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งผลจากการสัมมนา จะช่วยให้
ระบบและวิธีการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1170) การสัมมนาเป็นการประชุมรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และหาข้อสรุป หรือข้อเสนอแนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลสรุปที่ได้ถือว่าเป็นเพียง
ข้อเสนอแนะ ส่วนผู้ที่เก่ียวข้องจะน าไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ 
 สมคิด  แก้วสนธิ และสุนันท์  ปัทมาคม (2545 : 45) กล่าวว่า การสัมมนาเป็นการจัดในลักษณะ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ หรือเป็นการระดมความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมาะส าหรับ
กรณีที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ไม่
มีวิทยากร มีแต่ผู้ประสานงาน หรือผู้จัดด าเนินการคอยอ านวยความสะดวก และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเลือก
ผู้น ากลุ่มการสัมมนาจากผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน เพ่ือเป็นตัวแทนในการรายงานการอภิปรายและด าเนินการ
สัมมนาไปตามตารางที่ก าหนดไว้ 
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 กชกร  เฉลิมกาญจนา (2548 : 3) ได้ให้ความหมายงบประมาณ คือ รายงานที่ เป็นตัวเลขเชิง
คาดการณ์ระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือระดับกิจกรรมที่ต้องการเชิงงบประมาณมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในอนาคต เป้าหมายของงบประมาณคือการคาดคะเนถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ดวงมณี  เลาวกุล (2548) ได้ให้ความหมายงบประมาณ หมายถึง แผนการเงินเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย 
ซึ่งเป็นกลไกในการควบคุมทางการเงิน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามนโยบายของผู้บริหารที่สัญญาให้
ไว้กับประชาชน งบประมาณท าหน้าที่เป็นทรัพยากรการบริหาร เพ่ือสนับสนุนให้รัฐบาลสามารถบริหาร
ประเทศได้บรรลุเป้าหมาย 

ทองใบ  ธีรานันทางกูร (2552 : 105) ได้ให้ความหมายงบประมาณ หมายถึง การประมาณรายรับและ
รายจ่าย ในแง่ของบัญชีงบประมาณเป็นการแสดงรายรับรายจ่ายในแง่ของแผนงาน เป็นแผนการใช้จ่าย
ทรัพยากรของรัฐในการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 นารีรัตน์  คมคาย. (2561) ได้ให้ความหมายงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จที่แสดงออกในรูปแบบ
เงินแสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรมโครงการ และ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ศิริวรรณ  แก้วจันดา (2555) ได้ให้ความหมายงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูป
ตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมด รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน การด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อมประกอบ ด้วยการท างาน 3 
ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติและ (3) การบริหาร 
 สมนิด  บุญญาสัย (2555) ได้ให้ความหมายงบประมาณ หมายถึง แผนงานประจ าปีที่จัดท าเป็นตัวเลข
และตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการด าเนินงานทุกด้านของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และแสดงทั้งด้านประมาณการรับและด้านประมาณการจ่าย 
  
2.2 งานวิเคราะห์/วิจัย ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1739/2560 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 เรื่อง 
ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

วัชระ  สะท้อนดี (2560) ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์   เรื่อง  ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2559 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี อีกท้ังเพ่ือปัจจัยภายในที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  และเพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นข้อเสนอแนะแนวทาง   
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากการวิเคราะห์
พบว่า 
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 1. ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา 
 ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.4944 จากค าถามเก่ียวกับประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี (วัดจากเกณฑ์ค าตอบที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงเรียงลงมา) เรื่องที่
เจ้าหน้าที่เห็นว่าดีมากที่สุด คือ การจัดท างบประมาณรายจ่ายสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6292 รองลงมา คือการขออนุมัติเงินงวดสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6067  ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถจัดหาพัสดุ
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์โครงการต่าง ๆ ได้ตามที่ก าหนด และผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กร
ก าหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3596 
 2. ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา 
     2.1 ด้านระบบปฏิบัติงาน ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของส านัก
การศึกษาด้านระบบปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7388)  โดยพบว่า มีคู่มือและขั้นตอนแนวทางที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ช่วยลด ความผิดพลาดในการด าเนินงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8315) รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอ (มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.7978)  ส่วนประเด็นที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ระเบียบและกฎหมายด้านพัสดุเหมาะสมกับ    
การปฏิบัติงานในปัจจุบันท าให้การปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6517) โดยเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด 
     2.2 ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ส านักการศึกษาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.351)  โดยพบว่า เจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบใน     
การปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.6517) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการรวบรวมเอกสารในการด าเนินการต่าง ๆ (มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.6292) ส่วนประเด็นที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ MIS 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3820) โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด 
     2.3 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ส านักการศึกษาด้านรูปแบบการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6742) โดยพบว่าผู้บริหารเอาใจใส่โดยมีการวางแผน 
ตั้งเป้าหมาย และวิธีการด าเนินการการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล   
การเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7865) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการจัดประชุม
หารือภายในองค์กรเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่ายอย่างสม่ าเสมอ (มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
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4.7303) ส่วนประเด็นที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาและขจัดความขัดแย้งในองค์กร และ
ผู้บริหารมีความรู้และแม่นย าในกฎระเบียบต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ยทั้ง 2 เท่ากับ 4.6067) โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากท่ีสุด 
     2.4 ด้านบุคลากร ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษาด้าน
บุคลากร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4921) โดยพบว่า เจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6517) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่เข้าใจ
หลักเกณฑ์ขั้นตอนในการรวบรวมเอกสารในการด าเนินการต่าง ๆ (มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.6292) ส่วนประเด็นที่
ส่งผลน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ MIS (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3820) โดยเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด 

    2.5 ด้านวัฒนธรรมองค์กร ระดับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของส านัก
การศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2584) โดยพบว่า มีการติดต่อ สอบถามหรือติดตาม และให้ความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่คนอ่ืนในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3483) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกด้าน
ให้ความส าคัญกับการใช้งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม (มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 4.3146) ส่วนประเด็นที่ส่งผลน้อยที่สุด คือ ท่านยึดพันธกิจขององค์กรเป็นเป้าหมายในการท างานอย่าง
เต็มที่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1685) โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมาก 
 สมนิด  บุญญาสัย (2561) ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557 - 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบประมาณการรายรับ - รายรับจริง ประมาณการรายจ่าย - รายจ่าย
จริง รายรับจริง - รายจ่ายจริง ระหว่างปีงบประมาณ 2557 - 2559 และวิเคราะห์แนวโน้มรายรับจริง - 
รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริหารรูปแบบพิเศษ  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่วย  ส านักพิมพ์ 
ปีงบประมาณ 2557 - 2559 จากการวิเคราะห์พบว่า 
 1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559  ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี 
พบว่า มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับทุกปี โดยปีงบประมาณ 2558 มีรายรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 23.26 ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 22.87 และปีงบประมาณ 2559 คิด
เป็นร้อยละ 19.04 ตามล าดับ 
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประมาณการรายจ่าย – รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่วย ส านักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557  – 2559 ระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่ายทั้ง 3 ปี โดยมีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 
36.73 ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.40 และปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 25.65 ตามล าดับ 

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

ส าหรับการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปี ของรายรับจริง – รายจ่ายจริง งบประมาณเงินหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่วย ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลแสดงแบบแผนของ
รายรับจริงมีทิศทางเพ่ิม และรายจ่ายจริงมีทิศทางลดลง เมื่อพิจารณาในแง่ค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของ
รายรับจริง - รายจ่ายจริงในรอบ 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยอัตรา
เปลี่ยนแปลงของรายรับจริงในรอบ 3 ปีมีค่าเท่ากับร้อยละ -0.05 โดยสูงสุดคือ ปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 
7.46 ต่ าสุดปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ -7.61 ในด้านค่าเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายรวมในรอบ 3 ปี 
มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.33 สูงสุดปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 21.89 ต่ าสุดคือปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 8.23 

4. การวิเคราะห์แนวโน้มของรายรับจริง - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2560 - 2562 โดยใช้ข้อมูลฐาน
งบประมาณย้อนหลังจากปีงบประมาณ 2557 - 2559 แนวโน้มอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่า รายรับจริง - รายจ่าย
จริงเป็นไปในทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่ามีรายรับจริงสูงกว่า 5.6 ล้านบาท ในขณะที่รายจ่ายรวมจะสูงขึ้นกว่า 
4.9 ล้านบาท 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือ 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนโครงการ (อบรม/
สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2562  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และงบประมาณคงเหลือโครงการ 
(อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)  ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 – 2562  3) วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ของกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเสนอแนวทางแก้ไข มีขั้นตอนใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์  

1) ข้อมูลจากงบประมาณเงินรายได้ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ     
การจัดโครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
โดยงบประมาณได้ตั้งไว้ ณ ฝ่ายต้นสังกัด 

2) โครงการ (จัดอบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)  
3) งบประมาณท่ีขออนุมัติหลักการ/ได้รับจัดสรรงบประมาณของโครงการ   
4) งบประมาณเงินรายได้เบิกจ่ายที่ใช้จ่ายจริง   
5) ระยะเวลาที่จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโครงการ   
6) หลักฐานการเบิกจ่าย 

 
3.2 การรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิเคราะห์ได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1) ข้อมูลจากการบันทึกการที่ได้รับอนุมัติโครงการ (หลักการ) และเบิกจ่าย (อบรม/สัมมนา และ

ตรวจประเมิน) ตามงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร จากตารางที่ผู้วิเคราะห์ท าขึ้น โดย
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office (Excel) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562  

2) ข้อมูลจากงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร จากโปรแกรมระบบพัฒนาระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนราย
กิ จ ก ร รม ม ห าวิ ท ย าลั ย ข อ น แ ก่ น  ห รื อ  KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal 
Management Information System)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 

3) ข้อมูลจากคู่มือแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2558 – 2562 ผู้วิเคราะห์น าเสนอในลักษณ์ตัวเลขที่
เป็นสถิติเชิงประมาณ  
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3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิเคราะห์ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในการวิเคราะห์

เปรียบเทียบ ดังนี้ 
1) การนับจ านวนตัวเลข (Count) 
  - จ านวนโครงการรายปี และของจ านวนโครงการทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้ 

(ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนงบประมาณหลักการ/ได้รับจัดสรรรายปี และของจ านวนงบประมาณหลักการ/

ได้รับจัดสรรทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้ (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนการจัดส่งเอกสารรายปีตรงเวลา และล่าช้า และของการจัดส่งเอกสารทั้งหมด 5 ปี

ตรงเวลา และล่าช้า (ป ีพ.ศ. 2558 – 2562) 
2) ผลรวม หรือจ านวนรวม (Summary) 
  - จ านวนโครงการรายปี และของจ านวนโครงการทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้  

(ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนงบประมาณหลักการ/ได้รับจัดสรรรายปี และของจ านวนงบประมาณหลักการ/

ได้รับจัดสรรทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้ (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนการจัดส่งเอกสารรายปีตรงเวลา และล่าช้า และของการจัดส่งเอกสารทั้งหมด 5 ปี

ตรงเวลา และล่าช้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
3) การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
  - จ านวนโครงการรายปี และของจ านวนโครงการทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้  

(ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนงบประมาณหลักการ/ได้รับจัดสรรรายปี และของจ านวนงบประมาณหลักการ/

ได้รับจัดสรรทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้ (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนการจัดส่งเอกสารรายปีตรงเวลา และล่าช้า และของการจัดส่งเอกสารทั้งหมด 5 ปี

ตรงเวลา และล่าช้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
4)  ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ (Percent)  
  - จ านวนโครงการรายปี และของจ านวนโครงการทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้  

(ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนงบประมาณหลักการ/ได้รับจัดสรรรายปี และของจ านวนงบประมาณหลักการ/

ได้รับจัดสรรทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้ (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนการจัดส่งเอกสารรายปีตรงเวลา และล่าช้า และของการจัดส่งเอกสารทั้งหมด 5 ปี

ตรงเวลา และล่าช้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
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5) ค่าน้อยที่สุด (MIN=Minimum) และค่ามากท่ีสุด (MAX=Maximum)  
  - จ านวนโครงการรายปี และของจ านวนโครงการทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้ 

(ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนงบประมาณหลักการ/ได้รับจัดสรรรายปี และของจ านวนงบประมาณหลักการ/

ได้รับจัดสรรทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้ (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนการจัดส่งเอกสารรายปีตรงเวลา และล่าช้า และของการจัดส่งเอกสารทั้งหมด 5 ปี

ตรงเวลา และล่าช้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
6) ค่าเฉลี่ย (Mean/Average= )  
  - จ านวนโครงการรายปี และของจ านวนโครงการทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้  

(ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนงบประมาณหลักการ/ได้รับจัดสรรรายปี และของจ านวนงบประมาณหลักการ/

ได้รับจัดสรรทั้งหมด 5 ปีจากงบประมาณเงินรายได้ (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
  - จ านวนการจัดส่งเอกสารรายปีตรงเวลา และล่าช้า และของการจัดส่งเอกสารทั้งหมด 5 ปี

ตรงเวลา และล่าช้า (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ 

ผู้วิเคราะห์ได้วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office (Excel) โดยน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบ ดังนี้ 

1) น าเสนอในรูปแบบของพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือบรรยาย  พร้อมกับข้อมูลเป็น
ตัวเลข 

2) น าเสนอในรูปแบบของตาราง กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข แนวนอน (Rows) และแนวตั้ ง 
(Columns) 

3) น าเสนอในรูปแบบแผนภูมิแท่ง แผนภูมิทรงกลม แสดงถึงข้อมูล และสามารถเข้าใจได้ง่าย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ 

  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือ 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนโครงการ (อบรม/

สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2562  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และงบประมาณคงเหลือโครงการ 
(อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)  ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 – 2562  3) วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ของกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเสนอแนวทางแก้ไข และได้น าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 
4.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนโครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562   
            กองพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.      
2558 – 2562 ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางท่ี 2  ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 สรุปจ านวนโครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ทั้งหมด ของกองพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่จัดขึ้น 

ล าดับ ประเภทโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวม ร้อยละ 
2558 2559 2560 2561 2562 

1. อบรม/สัมมนา 10 11 21 20 16 78 87.64 
2. ตรวจประเมิน 0 2 2 4 3 11 12.36 

รวมเป็นจ านวนโครงการทั้งสิ้น 10 13 23 24 19 89 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 มีการจัดอบรม/สัมมนา รวม 89 โครงการ  

โดยจ าแนกเป็นโครงการอบรมสัมมนา 78 โครงการ (ร้อยละ 87.64)   โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
จ านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 12.36)   เมื่อพิจารณาเป็นรายปี พบว่า มีการจัดโครงการอบรม/สัมมนา มาก
ที่สุด จ านวน 21 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 น้อยที่สุด จ านวน 10 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และมีการจัดโครงการตรวจประเมิน มากที่สุด จ านวน 4 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไม่มี 
การจัด/น้อยที่สุด จ านวน 0 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ
แผนภูมิที่ 1 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2562  และช่ือโครงการที่ด าเนินการ 

ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

(โครงการ) 

ประเภท 

โครงการ อบรม/
สัมมนา 

(โครงการ) 

ตรวจ
ประเมิน 

(โครงการ) 

2558 10 10 - 1.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกคณะ หน่วยงานท่ีมีผล
คะแนนตรวจประเมินคุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก และมีผล            
การด าเนินงานแบบก้าวกระโดดรวมทั้งหน่วยงานที่มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริหาร (Recognition Day 
& QM-QA Policy) 

    2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเข้าใจ Excellence 
Framework Supportive Units 

    3.  โครงการ Work Shop ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ
หน่วยงานสายสนับสนุน 

    4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวช้ีวัดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

    5.  โครงการสัมมนาตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

    6.  โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร รุ่นท่ี 1-4 

    7.  โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559-2562 และช้ีแจงตัวช้ีวัดเป้าหมายเพื่อน าไปสู่การเป็น 
“มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก” สู่การปฏิบัติระดับ คณะ/
หน่วยงาน 

    8.  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 

    9.  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA 
Coaching And Mentoring) 

    10. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
วิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 

2559 13 11 2 1.  โครงการสัมมนา จัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2560 ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

    2.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 

    3.  โครงการสัมมนา เรื่อง การประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแนวใหม่ 
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ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

(โครงการ) 

ประเภท 

โครงการ อบรม/
สัมมนา 

(โครงการ) 

ตรวจ
ประเมิน 

(โครงการ) 

2559    4 .  โค รงก ารสั มม น าผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ าน ป ระกั น คุ ณ ภ าพ   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2558 

    5.  โครงการอบรมหลักสูตร การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx 
(Self-Assessment : SA) วิทยาเขตหนองคาย 

    6.  โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2558 

    7.  โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือส าหรับ 
หมวด 3 “ลูกค้า” และหมวด 6 “ระบบปฏิบัติการ” 

    8.  โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการรายงานผล    
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (E-SAR)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    9.  โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือส าหรับ 
หมวด 5 “บุคลากร” 

    10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้าน    
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    11. โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 

    12. โครงการสัมมนาคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร เรื่อง ก าหนดตัวบ่งช้ีในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

    13. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเขียนรายงานผล          
การด าเนินการของหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
ของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 

2560 23 21 2 1.  โครงการพัฒนาคุณภาพคณะสู่ความเป็นเลิศดว้ยเกณฑ์ EdPEx 
ระยะที่ 1 

    2.  โครงการพัฒนาคุณภาพคณะสู่ความเป็นเลิศดว้ยเกณฑ์ EdPEx 
ระยะที่ 2 

    3.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ระดับ
คณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
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ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

(โครงการ) 

ประเภท 

โครงการ อบรม/
สัมมนา 

(โครงการ) 

ตรวจ
ประเมิน 

(โครงการ) 

2560    4.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ        
การบริหารจัดการระดับหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 1) 

    5.  โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือส าหรับ 
หมวด 2 “กลยุทธ์” 

    6.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ        
การบริหารจัดการระดับหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 2) 

    7.  โครงการพัฒนาคุณภาพคณะสู่ความเป็นเลิศดว้ยเกณฑ์ EdPEx 
ระยะที่ 3 

    8.  โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  (Tools Training)” เครื่องมือส าหรับ 1 
การน าองค์การ 

    9. โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเครือข่ายผู้ตรวจประเมิน ระดับ
หลักสูตร 

    10. โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

    11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตรเพื่อวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง รุ่นท่ี 1 

    12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตรเพื่อวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง รุ่นท่ี 2 

    13. โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2559 

    14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน   
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 
ระดับ (CHE QA Online for 3 Degree Levels : CHE 3D) 

    15. โครงการอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่ อ            
การด าเนินการที่เป็นเลิศ 2558-2561 : Education Criteria for 
Performance Excellence (EdPEx) 2015-2016 

    16. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 
Criteria 2015-2016 ประจ าปีการศึกษา 2559 

    17. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

    18. โครงการพัฒนาคุณภาพคณะสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ 
EdPEx ระยะที่ 4 (Coaching EdPEx) 
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ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

(โครงการ) 

ประเภท 

โครงการ อบรม/
สัมมนา 

(โครงการ) 

ตรวจ
ประเมิน 

(โครงการ) 

2560    19. โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่า
ระดับดี และหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรบานหลักสูตร 

    20. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ครั้งท่ี 1) 

    21. โครงการสัมมนาแนวทางการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  

    22. โค ร งก ารสั ม ม น า ให้ ค าป รึ ก ษ าห ลั ก สู ต ร  (Coaching 
Curriculum) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับ
ด ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    23. โครงการสัมมนาสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดอันดับ 
(University Ranking) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 24 20 4 1.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    2.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน/คณะ/
หน่วยงาน สนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2559 

    3.  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

    4.  โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
2 5 5 8 -2 5 6 1  (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) 2015-2016 รุ่นที่ 1 ส าหรับคณะที่สมัคร
เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า ร  EdPEx200 ค รั้ ง ที่  5  ข อ งส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

    5.  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนา
หน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 

    6.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัตงิานด้านการประกันคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 

    7.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และถอดบทเรียนใน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่ เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

    8.  โครงการอบรมการพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยเกณฑ์  TQA (หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) 
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ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

(โครงการ) 

ประเภท 

โครงการ อบรม/
สัมมนา 

(โครงการ) 

ตรวจ
ประเมิน 

(โครงการ) 

2561    9.  โครงการสัมมนาการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    10. โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
2 5 5 8 -2 5 6 1  (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) 2015-2016 รุ่นที่ 2 ส าหรับคณะที่ไม่ได้
สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งท่ี 5 

    11. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ 
EdPEx ฉบับปี 2558-2561 ประจ าปีการศึกษา 2560 

    12. โครงการอบรมหลักสูตร เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) “เครื่องมือส าหรับ
หมวด 4 การจัดการความรู้ : Knowledge Management” 

    13. โครงการสัมมนาคลินิกให้ค าปรึกษาในการจัดท าลักษณะ
ส าคัญขององค์กร (OP) และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพองค์การ 

    14. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 

    15. โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 

    16. โครงการอบรมหลักสูตร เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) “การวิเคราะห์ 
Value Chain ด้วย SIPOC Model” 

    17. โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือส าหรับ 
หมวด 4 “การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” 

    18. โครงการพัฒนาคุณภาพคณะสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ 
EdPEx ครั้งท่ี 5 (Coaching EdPEx) 

    19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน  
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 
ระดับ (CHE QA Online 3 Degrees Levels : CHE 3D) 

    20 . โค รงก ารสั ม มน าให้ ค าป รึ กษ าห ลั กสู ต ร  (Coaching 
Curriculum) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับ
ด ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประมาณ 
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โครงการ
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ประเมิน 

(โครงการ) 

2561    21. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ตรวจประเมินภายในตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ฉบับปีท่ี 2558-2561 

    22. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับการตรวจประเมิน
คุณภาพเพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)  

    23. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    24. โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี
การศึกษา 2560 

2562 19 16 3 1.  โครงการสัมมนาแนวทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้วย 
OKRs (Objective Key Results) ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    2.  โครงการสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

    3.  โครงการอบรมแนวทางการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัล
คุณ ภาพแห่ งชาติ  TQA (SA-TQA) หมวด  3 ลู กค้ า และ  6 
ระบบปฏิบัติการ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

    4.  โครงการพัฒนาและอบรมผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561 

    5.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” ปีการศึกษา 2561  

    6.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายในตาม
เกณฑ์ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2561 

    7.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน   
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 
3 ระดับ  (CHE QA Online for 3 Degree Levels : CHE 3D) 
ส าหรับ Admin หลักสูตร 

    8.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน   
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 
3 ระดับ  (CHE QA Online for 3 Degree Levels : CHE 3D) 
ส าหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

(โครงการ) 

ประเภท 

โครงการ อบรม/
สัมมนา 

(โครงการ) 

ตรวจ
ประเมิน 

(โครงการ) 

2562    9.  โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 
SAR Writing) ประจ าปีการศึกษา 2561 

    10. โครงการอบรมหลักสูตร การประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
EdPEx (Self-Assessment : SA) ประจ า 

    11. โครงการการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ
ด้วย OKRs (Objective Key Results) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

    12. โครงการพัฒนาและฝึกอบรมประธานผู้ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

    13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 

    14. โครงการช้ีแจงเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

    15. โครงการให้ค าปรึกษาและเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่มี      
ความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
(Thai Qualifications Register : TQR) ประจ าปีการศึกษา 2561 

    16. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    17. โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ 
EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขต
หนองคาย 

    18. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ตามเกณฑ์  
การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2561 

    19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับการตรวจประเมินคุณภาพ
เพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) 

 
 จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มีการจัดโครงการอบรม/
สัมมนาน้อยที่สุด คือ มีการด าเนินการเพียง 10 โครงการ รวมทั้งไม่มีโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้ง
ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้น าเอาเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ  Education Criteria for Performance Excellence 
มาใช้เป็นกรอบในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพเป็นปีที่ 1  ซึ่งจะต้องมีการประเมินตนเองทั้งในระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ดังกล่าว    
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ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นปีที่มีการจัดโครงการอบรม/สัมมนามากที่สุด โดยมี            
การด าเนินการ จ านวน 21 โครงการ  ซึ่งเป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นน าระบบ EdPEx  :  Education 
Criteria for Performance Excellence หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ จึงมีการจัดโครงการให้ความรู้ แก่บุคลากรทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการทั้งในระดับ
คณะและหน่วยงานสนับสนุน  เช่น 1)โครงการพัฒนาคุณภาพคณะสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ระยะที่ 1 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3  2)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับ
หน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  3)โครงการอบรมหลักสูตร “เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือส าหรับ หมวด 1 และหมวด 2  4)โครงการสัมมนา
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2559  5)โครงการอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 2558  - 2561 : 
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2015 - 2016  6)โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx Criteria 2015 - 2016 ประจ าปีการศึกษา 2559  7)โครงการพัฒนา
คุณภาพคณะสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ระยะที่ 4 (Coaching EdPEx) 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีที่มีการจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในมากที่สุด 
จ านวน 4 โครงการ เป็นการจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 
โครงการ โดยจ านวน 1 โครงการ เป็นการตรวจประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตหนองคาย อีกจ านวน 1 
โครงการ เป็นการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน อีกทั้งมีการจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 โครงการ และโครงการตรวจประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปี
การศึกษา 2560 จ านวน 1 โครงการ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบแผนภูมิที่ 1  
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงถึงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการทั้งหมด ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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4.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และงบประมาณคงเหลือโครงการ 
(อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)  ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ
เงิน พ.ศ. 2558 – 2562 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

ดังแสดงในตารางที่ 3, ตารางที่ 4, ตารางที่ 5 และตารางท่ี 6  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบโครงการ  และงบประมาณในภาพรวม   

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

(อบรม/สัมมนา 
และตรวจ
ประเมิน) 

งบประมาณ
หลักการ (บาท) 

งบประมาณใช้จริง 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของงบ 

ประมาณ
ใช้จริง 

คิดเป็น
ร้อยละ 
ของงบ 

ประมาณ
คงเหลือ 

รวม
เป็น

ร้อยละ 

2558 10 740,890.- 431,309.01 309,580.99 12.14 10.44 15.72 

2559 13 947,620.- 696,191.70 251,428.30 15.53 16.84 12.77 

2560 23 1,498,310.- 1,107,792.- 390,518.- 24.55 26.80 19.83 

2561 24 1,580,995.- 1,027,541.- 553,454.- 25.91 24.86 28.10 

2562 19 1,334,680.- 870,311.99 464,368.01 21.87 21.06 23.58 

รวม
ทั้งสิ้น 

89 6,102,495.- 4,133,145.70 1,969,349.30 100 100 100 

 
             จากตารางที่ 3 พบว่า กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 
2562 จ านวน 89 โครงการ  มียอดรวมของงบประมาณหลักการ 6 ,102 ,495.- บาท  มีการใช้จ่าย 
4,133,145.70 บาท  และมีงบประมาณคงเหลือ 1,969,349.30 บาท เมื่อพิจารณาร้อยละของงบประมาณที่ใช้
จริงจะอยู่ระหว่าง ร้อยละ 12.14 ถึงร้อยละ 25.91  และร้อยละการคงเหลือของงบประมาณอยู่ระหว่างร้อยละ 
12.77 ถึงร้อยละ 28.10  ของงบประมาณหลักการทั้งหมด 
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณหลักการ  งบประมาณใช้จริง งบประมาณคงเหลือ 
และคิดเป็นร้อยละ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นรายปี  

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
โครงการ 

งบประมาณ
หลักการ 
(บาท) 

งบประมาณ
ใช้จริง (บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของงบ 

ประมาณ
ใช้จริง 

คิดเป็น
ร้อยละ 
ของงบ 

ประมาณ
คงเหลือ 

รวม
เป็น

ร้อยละ 

2558 1.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และคัดเลือกคณะ หน่วยงานที่มี
ผลคะแนนตรวจประเมินคุณภาพ
อยู่ ใน ระดั บ ดี ม าก  และมี ผล    
การด าเนินงานแบบก้าวกระโดด
รวมทั้งหน่วยงานที่มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง
ต่ อ ผู้ ใช้ บ ริห าร  (Recognition 
Day & QM-QA Policy) 

22,100.- 13,300.- 8,800.- 60.18 39.82 100 

 2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
ความเข้าใจ    Excellence 
Framework Supportive Units 
 

50,000.- 27,500.- 22,500.- 55.00 45.00 100 

 3 .   โ ค ร ง ก า ร  Work Shop 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ
หน่วยงานสายสนับสนุน 
 

22,800.- 18,300.- 4,500.- 80.26 19.74 100 

 4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น แ ล ะ          
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

10,000.- 6,600.- 3,400.- 66.00 34.00 100 

 5.  โครงการสัมมนาตัวชี้วัดตาม
เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น คุณ ภ าพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2557 

31,800.- 14,650.- 17,150.- 46.07 53.93 100 

 6.  โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร รุ่นที่ 1-4 
 

487,990.- 303,074.01 184,915.99 62.11 37.89 100 

 7.  โครงการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์การบรหิาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2562 
และชี้แจงตัวชีว้ัดเป้าหมายเพื่อ
น าไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
วิจัยชั้นน าระดับโลก”  
สู่การปฏิบัติระดับ คณะ/
หน่วยงาน 

54,000.- 4,615.- 49,385.- 8.55 91.45 100 
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ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
โครงการ 

งบประมาณ
หลักการ 
(บาท) 

งบประมาณ
ใช้จริง (บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของงบ 

ประมาณ
ใช้จริง 

คิดเป็น
ร้อยละ 
ของงบ 

ประมาณ
คงเหลือ 

รวม
เป็น

ร้อยละ 

2558 8.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

18,200.- 16,500.- 1,700.- 90.66 9.34 100 

 9.  โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA 
Coaching And Mentoring) 

15,800.- 10,320.- 5,480.- 65.32% 34.68% 100 

 10. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

28,200.- 16,450.- 11,750.- 58.33 41.67 100 

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 740,890.- 431,309.01 309,580.99 58.21 41.79 100 

2559 1.  โครงการสัมมนา จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2560 ส านักงานประเมิน
และประกันคุณภาพ 
 

10,100.- 6,838.- 3,262.- 67.70 32.30 100 

 2 .  โค รงก ารต รวจป ระ เมิ น
คุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2557 
 

245,500.- 212,150.10 33,349.90 86.42 13.58 100 

 3.  โครงการสัมมนา เร่ือง 
 การประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
แนวใหม่ 
 

83,000.- 58,144.- 24,856.- 70.05 29.95 100 

 4.  โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2558 
 

18,600.- 15,400.- 3,200.- 82.80 17.20 100 

 5.  โครงการอบรมหลักสูตร  
การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ 
EdPEx (Self-Assessment : 
SA) วิทยาเขตหนองคาย 

61,000.- 20,550.- 40,450.- 33.69 66.31 100 

 6.  โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

150,000.- 121,430.- 28,570.- 80.95 19.05 100 
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2559 7.  โครงการอบรมหลักสูตร 
“เครื่องมือส าหรับ  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 
(Tools Training)”  เค รื่ อ งมื อ
ส าหรับ หมวด 3 “ลูกค้า” และ
หมวด 6 “ระบบปฏิบัติการ” 

99,000.- 71,826.- 27,174.- 72.55 27.45 100 

 8.  โครงการฝึกอบรมการใช้
ระบบฐานข้อมูลการรายงานผล
การปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (E-SAR) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2,170.- 1,750.- 420.- 80.65 19.35 100 

 9.  โครงการอบรมหลัก สูตร 
“เครื่องมือส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 
(Tools Training)”  เค รื่ อ งมื อ
ส าหรับ หมวด 5 “บุคลากร” 
 

87,000.- 70,570.- 16,430.- 81.11 18.89 100 

 10. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้ระบบฐาน 
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online)    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12,250.- 8,750.- 3,500.- 71.43 28.57 100 

 11 . โค รงก ารตรวจป ระ เมิ น
คุณภาพภายใน  ระดับสถาบัน   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2557 

156,000.- 91,691.60 64,308.40 58.78 41.22 100 

 12. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร 
เร่ือง ก าหนดตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

13,000.- 7,370.- 5,630.- 56.69 43.31 100 

 13. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ก ารเขี ยนรายงานผล   
การด าเนินการของหลักสูตรเพื่อ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานของ สกอ. ปีการศึกษา 
2558 

10,000.- 9,722.- 278.- 97.22 2.78 100 

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 947,620.- 696,191.70 251,428.30 73.47 26.53 100 
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2560 1.  โครงการพัฒนาคุณภาพคณะ
สู่ ค ว าม เป็ น เลิ ศ ด้ ว ย เก ณ ฑ์ 
EdPEx ระยะที่ 1 

20,100.- 10,650.- 9,450.- 52.99 47.01 100 

 2.  โครงการพัฒนาคุณภาพคณะ
สู่ ค ว าม เป็ น เลิ ศ ด้ ว ย เก ณ ฑ์ 
EdPEx ระยะที่ 2 

10,380.- 8,870.- 1,510.- 85.45 14.55 100 

 3.  โค รงก ารต รวจ ป ระ เมิ น
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2558 

177,200.- 152,618.- 24,582.- 86.13 13.87 100 

 4.  โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการระดับ
หน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 
1) 
 

45,000.- 37,800.- 7,200.- 84.00 16.00 100 

 5.  โครงการอบรมหลั กสูต ร 
“เครื่องมือส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 
(Tools Training)”  เค รื่ อ งมื อ
ส าหรับ หมวด 2 “กลยุทธ์” 

182,000.- 145,763.- 36,237.- 80.09 19.91 100 

 6.   โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ ก า รพั ฒ น า
คุณภาพการบริหารจัดการระดับ
หน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 
2) 

49,200.- 37,800.- 11,400.- 76.83 23.17 100 

 7.  โครงการพัฒนาคุณภาพคณะ
สู่ ค ว าม เป็ น เลิ ศ ด้ ว ย เก ณ ฑ์ 
EdPEx ระยะที่ 3 

11,280.- 8,620.- 2,660.- 76.42 23.58 100 

 8.  โครงการอบรมหลั กสูต ร 
“เครื่องมือส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 
(Tools Training)”  เค รื่ อ งมื อ
ส าหรับ 1 การน าองค์การ 

96,600.- 69,321.- 27,279.- 71.76 28.24 100 

 9. โครงการพัฒนาและฝึกอบรม
เครือข่ายผู้ตรวจประเมิน ระดับ
หลักสูตร 
 

86,400.- 57,990.- 28,410.- 67.12 32.88 100 
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2560 10. โครงการพัฒนาและฝึกอบรม
ผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

86,400.- 54,300.- 32,100.- 62.85 37.15 100 

 1 1.  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เชิ ง
ปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตรเพื่ อวิ เคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง รุ่นที่ 
1 

86,400.- 84,100.- 2,300.- 97.34 2.66 100 

 1 2.  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เชิ ง
ปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตรเพื่ อวิ เคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง รุ่นที่ 
2 

86,400.- 84,100.- 2,300.- 97.34 2.66 100 

 13. โค รงก ารสั มมนาพั ฒ น า
ศั ก ย ภ าพ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น     
การประกันคุณภาพสู่ความเป็น
เลิ ศ  มห าวิทยาลั ยขอนแก่ น 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

70,600.- 47,070.- 23,530.- 66.67 33.33 100 

 14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  เ พื่ อ          
การประเมิน 3 ระดับ (CHE QA 
Online for 3 Degree Levels : 
CHE 3D) 

22,750.- 22,720.- 30.- 99.87 0.13 100 

 15. โครงการอบรมหลักสูตร
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ 
การด าเนินการที่เป็นเลิศ 2558-

2561 : Education Criteria   
for Performance 

Excellence  (EdPEx)  2015-
2016 

78,000.- 50,391.- 27,609.- 64.60 35.40 100 

 16. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ ต ร ว จ ป ระ เมิ น ต าม เก ณ ฑ์ 
EdPEx Criteria 2015-2016 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

80,000.- 22,750.- 57,250.- 28.44 71.56 100 

 17. โค ร งก า รอ บ รม พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 

142,900.- 132,281.- 10,619.- 92.57 7.43 100 
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2560 18. โครงการพัฒนาคุณภาพคณะ
สู่ ค ว าม เป็ น เลิ ศ ด้ ว ย เก ณ ฑ์ 
EdPEx ร ะ ย ะ ที่  4  (Coaching 
EdPEx) 

16,400.- 9,890.- 6,510.- 60.30 39.70 100 

 19. โค รงก ารสั ม มน าพั ฒ น า
หลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ า
กว่าระดับดี และหลักสูตรที่ ไม่
ผ่านการก ากับมาตรบานหลักสูตร 

9,950.- 6,670.- 3,280.- 67.04 32.96 100 

 20. โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น  (ครั้งที่ 1) 

30,000.- 5,312.- 24,688.- 17.71 82.29 100 

 21. โครงการสัมมนาแนวทาง  
ก า รด า เนิ น งาน ก า รพั ฒ น า
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN-QA  

18,275.- 14,371.- 3,904.- 78.64 21.36 100 

 22. โครงการสัมมนาให้
ค าปรึกษาหลกัสูตร (Coaching 
Curriculum) เพื่อพัฒนา
หลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ า
กว่าระดับด ี มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

67,300.- 38,800.- 28,500.- 57.65 42.35 100 

 23. โครงการสัมมนาสนับสนุน
การขับเคลื่อนการจัดอันดับ  
(University  Ranking)   ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24,775.- 5,605.- 19,170.- 22.62 77.38 100 

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,498,310.- 1,107,792.- 390,518.- 73.94 26.06 100 

2561 1.  โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

59,700.- 33,614.- 26,086.- 56.30 43.70 100 

 2.  โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน/
คณะ/หน่วยงาน สนับสนุน    
มหาวยิาลัยขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2559 

264,000.- 182,938.- 81,062.- 69.29 30.71 100 

 3.  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

18,000.- 14,800.- 3,200.- 82.22 17.78 100 
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2561 4.  โครงการอบรมหลักสูตรการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ต า ม เก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เ ป็ น เ ลิ ศ  2 5 5 8  - 2 5 6 1 
(Education Criteria for 
Performance Excellence : 
EdPEx) 2015 - 2016 รุ่ น ที่  1 
ส าห รับคณ ะที่ สมั คร เข้ าร่วม
โครงการ EdPEx200 ครั้ งที่  5 
ของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา) 

58,200.- 56,900.- 1,300.- 97.77 2.23 100 

 5.  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนา
หน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็น
เลิศ 
 

6,000.- 2,940.- 3,060.- 49.00 51.00 100 

 6.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติ งานด้ านการประกัน
คุ ณ ภ า พ สู่ ค ว า ม เป็ น เลิ ศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 
 

62,400.- 27,830.- 34,570.- 44.60 55.40 100 

 7.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดี และถอดบทเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่ อการด าเนินงานที่ เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 

43,890.- 19,842.- 24,048.- 45.21 54.79 100 

 8.  โครงการอบรมการพัฒนา
หน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็น
เลิศด้วยเกณฑ์ TQA (หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ และหน่วยงาน
ส นั บ ส นุ น ก า รจั ด ก า ร เรี ย น     
การสอน) 

49,000.- 45,216.- 3,784.- 92.28 7.72 100 

 9.  โครงการสัมมนาการถ่ายทอด
ตั วชี้ วัด ระดับองค์กรสู่ ระดั บ
บุ ค คล  ก อ งพั ฒ น า คุณ ภ าพ
การศึกษา 
 

16,450.- 11,465.- 4,985.- 69.70 30.30 100 
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2561 10. โครงการอบรมหลักสูตร   
การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เ ป็ น เ ลิ ศ  2 5 5 8  - 2 5 6 1 
(Education Criteria for 
Performance Excellence : 
EdPEx) 2015 - 2016 รุ่ น ที่  2 
ส าหรับคณะที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วม
โครงการ EdPEx200   ครั้งที่ 5 

75,200.- 13,900.- 61,300.- 18.48 81.52 100 

 11 . โค ร งก า รอ บ รม พั ฒ น า
ศักยภาพผู้ตรวจประเมินตาม
เกณ ฑ์  EdPEx ฉบับปี  2558 -
2561 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

62,200.- 61,300.- 900.- 98.55 1.45 100 

 12. โครงการอบรมหลักสูตร 
เครื่อ งมื อส าห รับการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 
(Tools Training)  “ เครื่ อ งมื อ
ส าหรับหมวด 4   การจัดการ
ความรู้ : Knowledge  
Management” 

85,400.- 64,778.50 20,621.50 75.85 24.15 100 

 13. โครงการสัมมนาคลินิกให้
ค าปรึกษาในการจัดท าลักษณะ
ส า คัญ ขององค์กร (OP) และ   
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
องค์การ 
 

8,140.- 7,077.- 1,063.- 86.94 13.06 100 

 1 4 . โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เชิ ง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพื่ อจัดท ารายงาน           
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2560 

239,000.- 190,647.- 48,353.- 79.77 20.23 100 

 15. โครงการพัฒนาและฝึกอบรม
ผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 
 
 

155,000.- 114,981.- 40,019.- 74.18 25.82 100 
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ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
โครงการ 

งบประมาณ
หลักการ 
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(บาท) 
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ร้อยละ 
ของงบ 

ประมาณ
คงเหลือ 

รวม
เป็น

ร้อยละ 

2561 16. โครงการอบรมหลักสูตร 
เครื่อ งมื อส าห รับ การพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 
(Tools Training) “การวิเคราะห์ 
Value Chain  ด้วย  SIPOC 
Model” 

52,910.- 32,050.- 20,860.- 60.57 39.43 100 

 17. โครงการอบรมหลักสูตร 
“เครื่องมือส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 
(Tools Training)”  เค รื่ อ งมื อ
ส าหรับ หมวด 4 “การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” 

68,900.- 49,812.50 19,087.50 
 

72.30 27.70% 100 

 18. โครงการพัฒนาคุณภาพคณะ
สู่ ค ว าม เป็ น เลิ ศ ด้ ว ย เก ณ ฑ์ 
EdPEx ค รั้ ง ที่  5  (Coaching 
EdPEx) 
 

12,900.- 9,960.- 2,940.- 77.21 22.79 100 

 19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  เ พื่ อ           
การประเมิน 3 ระดับ (CHE QA 
Online 3 Degrees Levels : 
CHE 3D) 

14,000.- 5,600.- 8,400.- 40.00 60.00 100 

 2 0 .  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า ใ ห้
ค าปรึกษาหลักสูตร (Coaching 
Curriculum) เ พื่ อ พั ฒ น า
หลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ า
กว่าระดับดี มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

81,240.- 12,230.- 69,010.- 15.05 84.95 100 

 21. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผู้ตรวจประเมินภายในตาม
เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่ อ  
ก า ร ด า เนิ น ก า ร ที่ เป็ น เลิ ศ 
(EdPEx) ฉบับปีที่ 2558-2561 

10,000.- 2,450.- 7,550.- 24.50 75.50 100 

 22. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การรับการตรวจประเมิน
คุณภาพเพื่อขอเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพ (TQR)  
 

16,440.- 3,820.- 12,620.- 23.24 76.76 100 
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ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
โครงการ 

งบประมาณ
หลักการ 
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งบประมาณ
ใช้จริง (บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของงบ 

ประมาณ
ใช้จริง 

คิดเป็น
ร้อยละ 
ของงบ 

ประมาณ
คงเหลือ 

รวม
เป็น

ร้อยละ 

2561 23. โค รงก ารต รวจป ระ เมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปี การศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

44,400.- 32,810.- 11,590.- 73.90 26.10 100 

 24. โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ 
การด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 
2560 

77,625.- 30,580.- 47,045.- 39.39 60.61 100 

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,580,995.- 1,027,541.- 553,454.- 64.99 35.01 100 

2562 1.  โครงการสัมมนาแนวทาง 
การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ
ด้วย OKRs  (Objective   Key 
Results)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

30,800.- 30,800.- 0.00 100 0 100 

 2.  โครงการสัมมนาสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า   
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น สู่     
ความเป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

50,000.- 18,000.- 32,000.- 36.00 64.00 100 

 3.  โครงการอบรมแนวทาง   
การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ  TQA 
(SA-TQA) หมวด 3 ลูกค้า และ 
6  ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  ระ ดั บ
หน่วยงานสนับสนุน 

24,000.- 15,000.- 9,000.- 62.50 37.50 100 

 4.  โครงการพัฒนาและอบรม
ผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2561 
 

127,600.- 74,905.- 52,695.- 58.70 41.30 100 

 5 .  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เชิ ง
ปฏิบัติการ “การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร” ปีการศึกษา 2561  

271,700.- 174,670.99 97,029.01 64.29 35.71 100 

 6 .  โค ร งก า รอ บ รม พั ฒ น า
ศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน
ตาม เก ณ ฑ์  EdPEx ป ระจ าปี
การศึกษา 2561 

112,900.- 89,400.- 23,500.- 79.19 20.81 100 
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2562 7.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า   เพื่ อ         
การประเมิน 3 ระดับ (CHE QA 
Online for 3 Degree Levels : 
CHE 3D) ส า ห รั บ  Admin 
หลักสูตร 

14,000.- 7,000.- 7,000.- 50.00 50.00 100 

 8.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า   เพื่ อ         
การประเมิน 3 ระดับ (CHE QA 
Online for 3 Degree Levels : 
CHE 3D) ส าหรับผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

10,500.- 3,500.- 7,000.- 33.33 66.67 100 

 9.  โครงการอบรมหลักสูตร   
การเขียนรายงานการประเมิน
ตน เอ ง ต าม เก ณ ฑ์ คุ ณ ภ าพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็ น เลิศ  (EdPEx SAR Writing) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

128,800.- 97,501.- 31,299.- 75.70 24.30 100 

 10. โครงการอบรมหลักสูตร  
การประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
EdPEx (Self-Assessment : 
SA) 
 ประจ า 

138,000.- 113,987.- 24,013.- 82.60 17.40 100 

 11. โครงการการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ
ด้ ว ย  OKRs (Objective Key 
Results) มหาวิทยา ลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

14,500.- 3,850.- 10,650.- 26.55 73.45 100 

 12. โครงการพัฒนาและฝึกอบรม
ประธานผู้ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

31,400.- 10,500.- 20,900.- 33.44 66.56 100 

 13. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติ งานด้ านการประกัน
คุ ณ ภ า พ สู่ ค ว า ม เป็ น เลิ ศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
พ.ศ.2562 

15,000.- 4,900.- 10,100.- 32.67 67.33 100 
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2562 14. โครงการชี้แจงเตรียมความ
พร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภ า ย ใน  ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษา 2561 

5,000.- 3,500.- 1,500.- 70.00 30.00 100 

 15. โครงการให้ค าปรึกษาและ
เตรียมความพร้อมหลักสูตรที่มี
ความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน
เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
(Thai Qualifications Register 
: TQR) ประจ าปีการศึกษา 2561 

5,000.- 700.- 4,300.- 14.00 86.00 100 

 16 . โค รงก ารตรวจป ระ เมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร  ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

70,000.- 24,080.- 45,920.- 34.40 65.60 100 

 17 . โค รงก ารตรวจป ระ เมิ น
คุณภาพภายในระดับคณะ ตาม
เ ก ณ ฑ์  EdPEx ป ร ะ จ า ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 1  ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 

25,880.- 3,500.- 22,380.- 13.52 86.48 100 

 18 . โค รงก ารตรวจป ระ เมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
เก ณ ฑ์ ก า รบ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า สู่ ค ว า ม เป็ น เลิ ศ 
(EdPEx) ร ะ ดั บ ส ถ า บั น 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2561 

249,700.- 191,018.- 58,682.- 76.50 23.50 100 

 19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การรับการตรวจประเมินคุณภาพ
เพื่ อขอเผยแพร่หลักสู ตรที่ มี
คุณภาพ (TQR) 

9,900.- 3,500.- 6,400.- 35.35 64.65 100 

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,334,680.- 870,311.99 464,368.01 65.21 34.79 100 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า โครงการทั้งหมด (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีงบประมาณหลักการน้อยที่สุด คือ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 740,890.- บาท               
ส่งผลให้มีงบประมาณใช้จริง จ านวน 431,309.01 บาท และมีงบประมาณคงเหลือ  จ านวน  309,580.99 บาท 
ซึ่งเป็นจ านวนน้อยที่สุด 

 



45 
 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีงบประมาณหลักการมากที่สุด เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
1,580,995.- บาท   ท าให้มีงบประมาณใช้จริงมากที่สุด คือ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,027,541.- บาท และ
งบประมาณคงเหลือมากท่ีสุด  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 553,454.- บาท ซึ่งเป็นผลจากการน าระบบ EdPEx มาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ  อีกทั้งส่งเสริมให้คณะเข้าสู่ EdPEx200  ในโครงการของส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบแผนภูมิที่ 2 
 
แผนภูมิที่ 2 การเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณเงินรายได้ของโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่าย โดย

เป็นงบประมาณหลักการ ใช้จริง และคงเหลือ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

จากแผนภูมิที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า โครงการทั้งหมด (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบประมาณหลักการ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 740,890. - บาท ซึ่งน้อยที่สุด 
งบประมาณใช้จริง จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 431,309.01 บาท ซึ่งน้อยที่สุด และงบประมาณคงเหลือ จ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 309,580.99 บาท ซึ่งน้อยที่สุด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นงบประมาณหลักการ จ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น 1,580,995.- บาท ซึ่งมากที่สุด งบประมาณใช้จริง จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,027,541.- บาท ซึ่ง
มากที่สุด และงบประมาณคงเหลือ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 553,454.- บาท ซึ่งมากที่สุด  
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ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการ งบประมาณ และคิดเป็นร้อยละของโครงการอบรม/
สัมมนา ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 

(1) 
โครงการ 
อบรม/
สัมมนา 

(โครงการ) 

คิดเป็น
ร้อยละของ
โครงการ
อบรม/
สัมมนา 

(2) 
งบประมาณ

หลักการ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
หลักการ 

(3) 
งบประมาณใช้

จริง (บาท) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ใช้จริง 

(4) 
งบประมาณ

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
คงเหลือ 

2558 10 12.82 740,890.- 15.76 431,309.01 13.59 309,580.99 20.24 
2559 11 14.10 546,120.- 11.61 392,350.- 12.37 153,770.- 10.05 

2560 21 26.93 1,291,110.- 27.46 949,862.- 29.94 341,248.- 22.31 
2561 20 25.64 1,135,270.- 24.14 747,599.- 23.56 387,671.- 25.34 

2562 16 20.51 989,100.- 21.03 651,713.99 20.54 337,386.01 22.06 
รวมเป็น
จ านวน
ทั้งสิ้น 

78 100 4,702,490.- 100 3,172,834.- 100 1,529,656.- 100 

 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการอบรม/สัมมนาทั้งหมด 

จ านวน 10 โครงการ (ร้อยละ 12.82) ซึ่งน้อยที่สุด  แต่งบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และ
งบประมาณคงเหลือ ไม่น้อยที่สุด โดยงบประมาณหลักการ จ านวนเงิน 740,890.- บาท (ร้อยละ 15.76)  
งบประมาณใช้จริง จ านวนเงิน 431,309.01 บาท (ร้อยละ 13.59)  และงบประมาณคงเหลือ จ านวนเงิน 
309,580.99 บาท (ร้อยละ 20.24) เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น 
มีการปรับเปลี่ยนระเบียบทางการเงินใหม่ เน้นการประหยัดงบประมาณ จึงท าให้งบประมาณหลักการที่ขอ
อนุมัติไว้/ได้รับจัดสรรมีจ านวนที่สูงเกินไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการอบรม/สัมมนาทั้งหมด จ านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 14.10) 
งบประมาณหลักการ และงบประมาณใช้จริง ซึ่งน้อยที่สุด โดยงบประมาณหลักการ จ านวนเงิน 546,120.- 
บาท (ร้อยละ 11.61) งบประมาณใช้จริง จ านวนเงิน 392,350.- บาท (ร้อยละ 12.37) และงบประมาณ
คงเหลือ จ านวนเงิน 153,770.- บาท (ร้อยละ 10.05) เป็นผลมาจากการตั้งหลักการ/ขออนุมัติงบประมาณตาม
นโยบายของผู้บริหาร คือ ประหยัด และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น  ดังนั้นการใช้จริงจึงใกล้เคียงกับหลักการที่   
ตั้งไว้/ขออนุมัติไว้/ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  โครงการอบรม/สัมมนาทั้ งหมด จ านวน 21 โครงการ             
(ร้อยละ 26.92) งบประมาณหลักการ และงบประมาณใช้จริง ซึ่งมากที่สุด โดยงบประมาณหลักการ จ านวนเงิน 
1,291,110.- บาท (ร้อยละ 27.46)  งบประมาณใช้จริง จ านวนเงิน 949,862.- บาท (ร้อยละ 29.94) และ
งบประมาณคงเหลือ จ านวนเงิน 341,248.- บาท (ร้อยละ 22.31) เป็นผลมาจากการตั้งหลักการ/ขออนุมัติ
งบประมาณตามนโยบายของผู้บริหาร คือ ประหยัด และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ดังนั้น การใช้จริงจึงใกล้เคียง
กับหลักการที่ตั้งไว้/ขออนุมัติไว้/ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบแผนภูมิที่ 3 และ 
4 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 การเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณโครงการอบรม/สัมมนา ของกองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

จากแผนภูมิที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการอบรม/สัมมนาทั้งหมด 
จ านวน 10 โครงการ ซึ่งน้อยที่สุด  แต่งบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และงบประมาณคงเหลือ ไม่
น้อยที่สุด โดยงบประมาณหลักการ จ านวนเงิน 740,890.- บาท งบประมาณใช้จริง จ านวนเงิน 431,309.01 
บาท  และงบประมาณคงเหลือ จ านวนเงิน 309,580.99 บาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการอบรม/สัมมนาทั้งหมด จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ
หลักการ และงบประมาณใช้จริง ซึ่งน้อยที่สุด โดยงบประมาณหลักการ จ านวนเงิน 546,120.- บาท   
งบประมาณใช้จริง จ านวนเงิน 392,350.- บาท และงบประมาณคงเหลือ จ านวนเงิน 153,770.- บาท  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการอบรม/สัมมนาทั้งหมด จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ
หลักการ และงบประมาณใช้จริง ซึ่งมากที่สุด โดยงบประมาณหลักการ จ านวนเงิน 1,291,110.- บาท 
งบประมาณใช้จริง จ านวนเงิน 949,862.- บาท และงบประมาณคงเหลือ จ านวนเงิน 341,248.- บาท  
 
แผนภูมิที่ 4 การเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนงบประมาณโครงการอบรม/สัมมนา ของกองพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  
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จากแผนภูมิที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการอบรม/สัมมนาทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 12.82 ซึ่งน้อยที่สุด  แต่งบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และงบประมาณคงเหลือ ไม่
น้อยที่สุด โดยงบประมาณหลักการ คิดเป็นร้อยละ 15.76  งบประมาณใช้จริง คิดเป็นร้อยละ 13.59  และ
งบประมาณคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 20.24 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการอบรม/สัมมนาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 14.10  งบประมาณ
หลักการ และงบประมาณใช้จริง ซึ่งน้อยที่สุด โดยงบประมาณหลักการ คิดเป็นรอ้ยละ 11.61  งบประมาณใช้
จริง คิดเป็นร้อยละ 12.37  และงบประมาณคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 10.05 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการอบรม/สัมมนาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 26.92 และ
งบประมาณหลักการ และงบประมาณใช้จริง ซึ่งมากที่สุด โดยงบประมาณหลักการ คิดเป็นร้อยละ 27.46  
งบประมาณใช้จริง คิดเป็นร้อยละ 29.94 และงบประมาณคงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 22.31 

 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการ งบประมาณ และคิดเป็นร้อยละของโครงการตรวจ

ประเมิน ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีงบ 
ประมาณ 

(1) 
โครงการ 
ตรวจ

ประเมิน 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ตรวจ

ประเมิน 

(2) 
งบประมาณ

หลักการ (บาท) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
หลักการ 

(3) 
งบประมาณใช้

จริง (บาท) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ใช้จริง 

(4) 
งบประมาณ

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
คงเหลือ 

2558 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

2559 2 18.18 401,500.- 28.68 303,841.70 31.64 97,658.30 22.21 
2560 2 18.18 207,200.- 14.68 157,930.- 16.45 49,270.- 11.21 
2561 4 36.36 445,725.- 31.86 279,942.- 29.15 165,783.- 37.70 
2562 3 27.28 345,580.- 24.78 218,598.- 22.76 126,982.- 28.88 

รวมเป็น
จ านวน
ทั้งสิ้น 

11 100 1,400,005.- 100 960,311.70 100 439,693.30 100 

 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไมม่ีโครงการตรวจประเมิน  จึงไม่

มีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตรวจประเมิน (ร้อยละ 0) เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการปรับเปลี่ยนระเบียบทางการเงินใหม่  และมีการเริ่มน าระบบ EdPEx มาใช้ใน   
การพัฒนาคุณภาพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการตรวจประเมิน จ านวนเท่ากัน ปี
ละ 2 โครงการ (ร้อยละ 18.18) ซ่ึงน้อยที่สุด มีการตรวจประเมิน 2 ระบบ คือ IQA และ EdPEx 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณหลักการ  งบประมาณใช้จริง น้อยที่สุด โดยงบประมาณ
หลักการ จ านวนเงิน 207,200.- บาท (ร้อยละ 14.68)  งบประมาณใช้จริง จ านวนเงิน 157,930.- บาท      
(ร้อยละ 16.45)  และงบประมาณคงเหลือ จ านวนเงิน 49,270.- บาท (ร้อยละ 11.21) เป็นผลมาจากการออก
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1739/2560 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินระดับคณะ/
หลักสูตร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการตรวจประเมิน จ านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 36.36) ซึ่ง      
มากที่สุด  และงบประมาณหลักการ มากที่สุด โดยงบประมาณหลักการ จ านวนเงิน  445,725.- บาท       
(ร้อยละ 31.86) งบประมาณที่ใช้จริง จ านวนเงิน 279,942.- บาท (ร้อยละ 29.15) และงบประมาณคงเหลือ 
จ านวนเงิน 165,783.- บาท (ร้อยละ 37.70)   เป็นผลจากการการตรวจประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา   
พ.ศ. 2559 เลื่อนโครงการมาจัดในปีดังกล่าว ในต้นปีงบประมาณ และโครงการตรวจประเมินระดับสถาบัน     
ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 จัดในปลายปีงบประมาณ อีกทั้ง มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา 
(IQA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2557 และตรวจประเมินหลักสูตร ดังแสดงผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบแผนภูมิที่ 5 และ 6 

 
แผนภูมิที่ 5 การเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณโครงการตรวจประเมิน ของกองพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 
 

จากแผนภูมิที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ไม่มีโครงการตรวจประเมิน    
จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตรวจประเมิน   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง น้อยที่สุด โดยงบประมาณ
หลักการ จ านวนเงิน  207,200.- บาท งบประมาณใช้จริง จ านวนเงิน 157,930.- บาท และงบประมาณ
คงเหลือ จ านวนเงิน 49,270.- บาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณหลักการ มากที่สุด โดยงบประมาณหลักการ จ านวนเงิน  
445,725.- บาท แต่งบประมาณที่ใช้จริง เป็นจ านวนที่ไม่มากท่ีสุด จ านวนเงิน 279,942.- บาท และงบประมาณ
คงเหลือ มากที่สุด จ านวนเงิน 165,783.- บาท   
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แผนภูมิที่ 6 การเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนงบประมาณโครงการตรวจประเมิน ของกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
 

จากแผนภูมิที่ 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่มีโครงการตรวจประเมิน 
(ร้อยละ 0) จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตรวจประเมิน   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง น้อยที่สุด โดยงบประมาณ
หลักการ จ านวนเงิน  207,200.- บาท (ร้อยละ 14.80)  งบประมาณใช้จริง จ านวนเงิน 157,930.- บาท     
(ร้อยละ 16.45) และงบประมาณคงเหลือ จ านวนเงิน 49,270.- บาท (ร้อยละ 11.21) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณหลักการ มากที่สุด โดยงบประมาณหลักการ จ านวนเงิน  
445,725.- บาท (ร้อยละ 31.86) แต่งบประมาณใช้จริง เป็นจ านวนไม่มากที่สุด จ านวนเงิน 279,942.- บาท 
(ร้อยละ 29.15) และงบประมาณคงเหลือ มากที่สุด จ านวนเงิน 165,783.- บาท (ร้อยละ 37.70) 
 
ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์งบประมาณใช้จริงของโครงการทั้งหมด (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ล าดับ ค่าสถิติ 
งบประมาณเงินรายได้ใช้จริง 
ของโครงการทั้งหมด (บาท) 

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 46,439.84 

2. ค่าน้อยท่ีสุด (Minimum) 700.- 
3. ค่ามากที่สุด (Maximum) 303,074.01 

 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ พบว่า งบประมาณใช้จริงของโครงการทั้งหมด จ านวน 89 โครงการ   

มีค่าเฉลี่ย (Mean) จ านวนเงินโดยเฉลี่ย  46,439.84 บาท ต่อโครงกร  ค่าน้อยที่สุด (Minimum) จ านวนเงิน 
700.- บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ค าปรึกษาและเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่มีความประสงค์จะขอขึ้น
ทะเบียนเพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (Thai Qualifications Register : TQR) ประจ าปีการศึกษา 2561  
ค่ามากที่สุด (Maximum) จ านวนเงิน 303,074.01 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1-4  
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4.3  วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ของกองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเสนอแนวทางแก้ไข 

            กองพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2562 ดังแสดงในตารางที่ 8 และตารางท่ี 2  ดังนี้  
 
ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

และเบิกจ่ายด าเนินการส่งตรงเวลา และด าเนินการส่งล่าช้า ของกองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
หลักการ

และ
เบิกจ่ายส่ง
ตรงเวลา

(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ
หลักการและ
เบิกจ่ายส่ง
ตรงเวลา 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
หลักการ

และ
เบิกจ่ายส่ง

ล่าช้า 
(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ
หลักการและ
เบิกจ่ายส่ง

ล่าช้า  

โครงการ 

2558 10 100 0 0 - 
2559 13 100 0 0 - 

2560 20 86.96 3 13.04 1. โครงการพัฒนาคุณภาพคณะสู่

ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ระยะ
ที่ 2 

     2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับสถาบัน ระดับคณะ และ
ระดับหน่วยงานสนับสนุน  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี    
การศึกษา 2558 

     3 .  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร 

“เครื่องมือส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ ความ เป็น เลิศ  (Tools 
Training)” เครื่องมือส าหรับ หมวด    
2 “กลยุทธ์” 

2561 24 100 0 0 - 
2562 19 100 0 0 - 

รวม
ทั้งสิ้น 

86 - 3 - - 
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จากตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์ พบว่า จากโครงการทั้งหมด (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ส่วนใหญ่ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายตรงเวลาที่ก าหนด ยกเว้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายล่าช้า จ านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 13.04) 
เป็นผลมาจากการขยายเวลาในการจัดโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณ 2 เดือน 
อีกทั้งมีการยืมเงินทดรองจ่าย จึงท าให้ด าเนินการท าขออนุมัติหลักการ การเบิกจ่ายและจัดส่งที่ล่าช้า ดังนั้นจึง
มีการแก้ไขโดยการขออนุมัติขยายเวลาในการยืมเงิน  ทดรองจ่ายโดยยกเว้นค่าปรับ/ดอกเบี้ย และขออนุมัติ
ขยายเวลาจัดโครงการและเบิกจ่ายโครงการไปจนกระทั่งได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ดังแสดงผล      
การวิเคราะหใ์นรูปแบบแผนภูมิที่ 7 และ 8  

 
แผนภูมิที่ 7 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายตรงเวลา และล่าช้า 

ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
 

จากแผนภูมิที่ 7 ผลการวิเคราะห์ พบว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายตรงเวลา (อบรม/สัมมนา 
และตรวจประเมิน)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 10 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 
13 โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 24 โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 19 
โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายตรงเวลา (อบรม/สัมมนา และ
ตรวจประเมิน) จ านวน 20 โครงการ และด าเนินการส่งล่าช้า จ านวน 3 โครงการ  
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แผนภูมิที่ 8 การเปรียบเทียบจ านวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายตรงเวลา และล่าช้า 
เมื่อคิดเป็นร้อยละ  ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
 

จากแผนภูมิที่ 8 ผลการวิเคราะห์ พบว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายทั้งหมด ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 และในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ด าเนินการส่งตรงเวลา 
(อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 100 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 100 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 100 และในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 100  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายทั้งหมด (อบรม/สัมมนา และ
ตรวจประเมิน) ด าเนินการส่งตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 86.96  และด าเนินการส่งล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 13.04 
 
 ปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ และโดยประสบการณ์ โครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ที่
มีข้อผิดพลาด และมีประเด็นที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ/ประเด็นการศึกษาข้อมูลตามองค์ความรู้ส่วนอื่น ดังนี้ 
 

ปัญหาที่พบในการส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติ และเบิกจ่าย ด าเนินการล่าช้า 
ด้าน ปัญหาที่พบ 

ด้านการขออนุมัติหลักการ 1. ตามระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรณี ใช้
งบประมาณเงินรายได้ บางรายการไม่ระบุจ านวนเงิน เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มต่อมื้อต่อหัว 

 2. รายการค่าใช้จ่ายในรายละเอียดงบประมาณ กรณี มีค่าของที่ระลึก มี
ค่าเลี้ยงรับรอง มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ไม่มีในระเบียบทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ด้านการขออนุมัติเบิกจ่าย   1. การเบิกจ่ ายโครงการ กรณี มีการมอบโล่ /รางวัล  ต้องแนบใบ
ลงคะแนน/ใบให้คะแนน  ซึ่งไม่มีระบุในระเบียบทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ด้าน ปัญหาที่พบ 
ด้านการขออนุมัติเบิกจ่าย 2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ กรณี เป็นบุคคล/บุคลากรสังกัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น/อดีตสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น/ผู้เกษียณ ที่
มีบัญชี ให้ด าเนินการตัดโอนเข้าบัญชีจ่ายตรง ผู้ท าเบิกจ่ายต้องขอ
บั ญ ชี / เล ข ที่ บั ญ ชี จ าก ตั วบุ ค ค ล /ตั ว บุ ค ล าก ร /อ ดี ต สั งกั ด
มห าวิ ท ย าลั ย ขอน แก่ น /ผู้ เกษี ยณ /ติ ด ต่ อ ขอจ ากกอ งคลั ง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งในบางท่านมีหลายบัญชีจ่ายตรง และ 
หรือเป็นบัญชีที่มิใช่บัญชีหลักที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด จึงมี
ความยุ่งยาก 

 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ กรณีเป็นบุคคล/บุคลากร ที่มิได้สังกัด/
จากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการตัดโอนเข้าบัญชีจ่าย
ตรง /ส ารองจ่ายเป็นเงินสด ผู้ท าเบิกจ่ายต้องมีการส ารวจข้อมูลบัญชี
การจ่ายตรงของบุคคล/บุคลากร/ตรวจสอบกับกองคลัง เพ่ื อท า     
การตรวจสอบ ซึ่งไม่มีบริการด้านการตรวจสอบบัญชี  

ด้านการขออนุมัติการเดินทาง 
 

1. การจัดโครงการต่าง ๆ และใช้งบประมาณเงินรายได้  ให้ ใช้ระเบียบ 
กระทรวงการคลัง (ในบางรายการ เช่น เกี่ยวกับการเดินทาง)  ควบคู่
กับระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ท าเบิกจ่าย/ผู้ท า
รายงานการเดินทาง จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน/
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากกองคลัง เพราะมีความยุ่งยากในการขออนุมัติ
ทั้งหลักการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 2. การเดินทางโดยเครื่องบิน ถ้าจ าเป็นต้องต่อเที่ยวบินระหว่างทาง ห้าม
พักค้างคืน และต้องท าบันทึกขออนุมัติเดินทางโดยทางอ้อม พร้อมทั้ง
ระบุวันเดินทางไป และกลับ ซึ่งยังคงใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง 
ท าให้มีความยุ่งยาก  

 3. การเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากร ไม่ได้ระบุการขออนุมัติ
หลักการที่ชัดเจน ในระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งได้ปรึกษาผู้มีความช านาญการ/ผู้ตรวจเอกสารของกองคลัง/ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบทางการเงิน  ได้แจ้ งให้ทราบโดยวาจาใน        
การค านวณค่าใช้จ่ายดังกล่าว 1)กรณีวิทยากรเป็นบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ให้ ท าบั นทึ กข้อความตามที่ ระเบี ยบ
กระทรวงการคลังและระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก าหนดไว้ 2)กรณีวิทยากรมิได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ/สังกัดหน่วยงาน
ของรัฐที่มิใช่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ท าบันทึกข้อความขออนุมัติ
หลักการค่าใช้จ่าย   
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ด้าน ปัญหาที่พบ 
การยืมเงินทดรองจ่าย 1. เจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ จ าเป็นต้องเป็นผู้ยืมเงินเท่านั้น 

กรณีไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้ ต้องมีการท าบันทึกข้อความ
มอบหมายให้บุคลากร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง/ในสังกัดเดียวกัน เป็นผู้ยืม
เงินทดรองจ่าย ซึ่งบุคลากร/บุคคล บางท่านอาจไม่ต้องการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ และอาจมีปัญหา/มีผลกระทบในการด าเนินการโครงการ 

 2. การยืมเงินทดรองจ่าย กรณีด าเนินการส่งเบิกจ่ายเรื่องเดิมไม่เสร็จสิ้น 
ไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายครั้งต่อไปได้  หากมีการมอบหมายให้
บุคคล/บุคลากรท่านอ่ืนเป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายแทน ซึ่งบุคคล/
บุคลากร บางท่านอาจไม่ต้องการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และอาจท าให้
การปฏิบัติงาน/การจัดงาน/การจัดโครงการล่าช้า 

การคืนเงินยืมทดรองจ่าย 1. ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย/เจ้าของโครงการ ด าเนินการคืนเงินยืมทดรองจ่าย
กระชั้นชิด/ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนด/หลังสิ้นสุดระยะเวลาที่
ก าหนด ท าให้เกิดดอกเบี้ย/ค่าปรับ แม้จะมีการแจ้งเตือน แต่ไม่
สามารถท าให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย/เจ้าของโครงการด าเนินการคืนเงิน
ยืมทดรองจ่ายได้ตรงก าหนดเวลา และท าให้การท าเบิกจ่ายล่าช้าตาม
ไปด้วย 

 2. การค านวณจ านวนเงินที่ต้องคืน ระหว่างผู้ท าเรื่องเบิกจ่าย กับเจ้าของ
โครงการ/ผู้ยืมเงิน วิธีการค านวณไม่เหมือน/ไม่ตรงกัน เนื่องจากความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จึงท าให้การค านวณ วิธีคิดที่
แตกต่างกัน 

 3. การขยายระยะเวลาการจัดงาน/จัดโครงการ ซึ่งมีการยืมเงินทดรอง
จ่าย เมื่อมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขอขยายระยะเวลาในการจัด
งาน/โครงการ แต่เนื่องจากครบก าหนดเวลา/สิ้นสุดระยะเวลาใน   
การยืมเงินทดรองจ่าย ต้องคืนเงินยืมทดรองจ่าย แต่เจ้าของโครงการ/
ผู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตาม แม้จะมีการแจ้งเตือน โดยเจ้าของโครงการ/ผู้
ยืมเงินทดรองจ่าย มีความเข้าใจเองว่าสามารถคืนเงินยืมทดรองจ่าย 
เมื่อสิ้นสุดการจัดงาน/จัดโครงการที่มีการขยายเวลาแล้ว โดยไม่
ปรึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานทางการเงิน/ผู้รับผิดชอบท าเบิกจ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สรุปปัญหาทั้งหมดเกิดจากการขาดการสื่อสารทางเอกสาร/วาจา ระหว่างผู้ออกระเบียบ/ผู้ตรวจสอบ        

การเบิกจ่าย กับผู้ใช้/ผู้ปฏิบัติ เห็นควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เสวนา อภิปราย สัมมนา อบรม  ในเนื้อหาของ
ระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือแก้ไข เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมในทุกด้านของการจัดโครงการ 
งบประมาณ และระยะเวลาการส่งเบิกจ่าย 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือ 1) วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนโครงการ (อบรม/

สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2562  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และงบประมาณคงเหลือโครงการ 
(อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)  ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 – 2562  3) วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ของกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งสรุปผล    
การวิเคราะห์ และอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ และอภิปรายผล  

1) สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนโครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณเงินรายได ้2558 – 2562 สรุปได้ดังนี้ 

  การจัดโครงการทั้งหมด  (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)   ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2558 - 2562  ระยะเวลาย้อนหลัง จ านวน 5 ปี พบว่า งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนโครงการ

มากที่สุด จ านวน 24 โครงการ (ร้อยละ 26.96) รองลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 23 
โครงการ (ร้อยละ 25.84)   ล าดับถัดมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 19 โครงการ         
(ร้อยละ 21.35) ล าดับถัดมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 13 โครงการ (ร้อยละ 14.61)     
และล าดับสุดท้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจ านวนโครงการน้อยที่สุด จ านวน 10 โครงการ    
(ร้อยละ 11.24)  ตามล าดับ 

  การจัดโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนโครงการน้อยที่สุดในระหว่าง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งเป็นโครงการอบรม/สัมมนาเท่านั้น ไม่มีโครงการตรวจประเมิน  

เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมห าวิทยาลัยขอนแก่น   และอยู่ระหว่าง              
การปรับเปลี่ยนระเบียบทางการเงินใหม่  มุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณ อีกทั้งมีความล่าช้าใน     
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จึงท าให้การจัดโครงการมีความล่าช้าและลดจ านวนลง และอยู่
ระหว่างการริเริ่มน าระบบ EdPEx  เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีโครงการทั้งหมด 23 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการอบรม/สัมมนา จ านวน 21 โครงการ ซึ่งเป็น
จ านวนมากที่สุดในการจัดโครงการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 แต่มีโครงการตรวจ
ประเมินเพียง 2 โครงการ ซึ่งไม่ใช่จ านวนมากที่สุดในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 เป็น
ผลมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ระบบ EdPEx  เป็นระยะแรกในการพัฒนาคุณภาพ จึงมีการจัด
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน  บุคลากรสายวิชาการ   และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 มีโครงการทั้งหมด จ านวน 24 โครงการ ซึ่งเป็นจ านวนที่มากท่ีสุดในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
– 2562 โดยเป็นโครงการอบรม/สัมมนา จ านวน 20 โครงการ และโครงการตรวจประเมิน จ านวน 4 
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โครงการ ซึ่งเป็นจ านวนมากที่สุด  เป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ระบบ EdPEx อย่างต่อเนื่อง 
 ในการพัฒนาคุณภาพ อีกทั้ งส่ งเสริม ให้คณะเข้ าสู่  EdPEx200  ในโครงการของส านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ในการใช้ระเบียบทางการเงิน เฉพาะงบประมาณเงินรายได้ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1739/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัชระ  สะท้อนดี (2560) เรื่อง ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างปีงบประมาณ 2555 – 2559 โดย
ในด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ผู้บริหารเอาใจใส่โดยมีการวางแผน ตั้งเป้าหมาย และวิธีการ
ด าเนินการการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม และในด้านวัฒนธรรมองค์กร มีการติดต่อ สอบถาม
หรือติดตาม และให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่คนอื่นในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รชิตา  วรัตถ์
ธนพิชต์ (2560) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2558 โดยปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบข้อปฏิบัติ 
ได้แก่ การแจ้งให้หน่วยงานรับรู้ ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และปัจจัยด้านการบริหาร
ของส่วนราชการ ได้แก่ การจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กรของแต่ละส่วนราชการที่
เหมาะสมและมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การเบิกจ่าย 

2) สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณหลักการ งบประมาณใช้จริง และงบประมาณคงเหลือ 
โครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 – 2562 สรุปได้ดังนี้ 

  การจัดโครงการทั้งหมด (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)   ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2558 - 2562  ระยะเวลาย้อนหลัง จ านวน 5 ปี  พบว่า งบประมาณหลักการ พ.ศ. 2561 เป็น

งบประมาณหลักการมากที่สุด จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,580995.- บาท (ร้อยละ 25.91) รองลงมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,498,310.- บาท (ร้อยละ 26.80)  ล าดับถัดมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,334,680.- บาท (ร้อยละ 21.87) ล าดับถัดมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 947,620.- บาท (ร้อยละ 15.53)  และล าดับสุดท้าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบประมาณหลักการน้อยที่สุด จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 740,890.- บาท 
(ร้อยละ 12.14) ตามล าดับ  ส่วนงบประมาณใช้จริง พ.ศ. 2560 เป็นงบประมาณใช้จริงมาก        
ที่สุด จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,107,792.- บาท (ร้อยละ 26.80)  รองลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวนเงิน 1,027,541.- บาท (ร้อยละ 24.86) ล าดับถัดมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 870,311.99 บาท (ร้อยละ 21.06) ล าดับถัดมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 696,191.70 บาท (ร้อยละ 16.84) และล าดับสุดท้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็น
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งบประมาณใช้จริงน้อยที่สุด จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 431,309.01 บาท (ร้อยละ 10.44)  ตามล าดับ และ
ในส่วนงบประมาณคงเหลือ พ.ศ. 2561 เป็นงบประมาณคงเหลือมากที่สุด จ านวนเงิน รวมทั้งสิ้น 
553,454.- บาท (ร้อยละ 28.10) รองลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
464,368.01 บาท (ร้อยละ 23.58) ล าดับถัดมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
390,518.- บาท (ร้อยละ 19.83) ล าดับถัดมาในงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
309,580.99 บาท (ร้อยละ 15.72) และล าดับสุดท้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 251,428.30 บาท (ร้อยละ 12.77) ตามล าดับ 

  โครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณหลักการ  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
 740,890.- บาท งบประมาณใช้จริง เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 431,309.01 บาท และงบประมาณ

คงเหลือ  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 309,580.99  บาท  ซึ่งงบประมาณทั้งหมดมีการตั้งหลักการ     
การใช้จ่าย และคงเหลือ เป็นจ านวนเงินน้อยที่สุด เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนระเบียบทางการเงินใหม่ มุ่งเน้นการประหยัด
งบประมาณ และอยู่ระหว่างการริเริ่มน าระบบ EdPEx เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  ส่วนโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งบประมาณหลักการ  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,580,995.- บาท   
งบประมาณใช้จริง  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,027,541.- บาท และงบประมาณคงเหลือ เป็นจ านวน 

 เงินรวมทั้งสิ้น 553,454.- บาท เนื่องมาจากปีงบประมาณดังกล่าวมีจ านวนโครงการรวมทั้งหมด 24 
โครงการ จึงท าให้มีการตั้งหลักการ การใช้จริงมากที่สุด  และเพ่ือตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร ใน
การใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า จึงท าให้จ านวนงบประมาณคงเหลือมีจ านวนมากตามมาเช่นกัน ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1739/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเป็นผลจากการน าระบบ EdPEx มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้คณะเข้าสู่  EdPEx200  ในโครงการของส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา (สกอ.)  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการ  เพ่ือให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ  พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น  และในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562    เป็นงบประมาณหลักการ
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,102,495.- บาท งบประมาณใช้จริง จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,133,145.70 บาท 
และงบประมาณคงเหลือ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,969,349.30 บาท เป็นงบประมาณเงินรายได้ ที่ใช้ใน  
การจัดโครงการทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย (Mean/Average)  46,439.84 บาท  ค่าน้อยที่สุด (Minimum) 
700.- บาท ค่ามากที่สุด (Maximum) 303,074.01 บาท จากข้อมูลดังกล่าวการประมาณการ/การตั้ง
งบประมาณหลักการ เป็นจ านวนที่มาก  ซึ่งได้น าข้อมูลจากการจัดโครงการที่ผ่านมาน ามาเปรียบเทียบ
รวมถึงปัจจัยจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่าง ๆ จึงท า
ให้มีการตั้งงบประมาณหลักการที่สูงมาก อีกทั้งเพ่ือสนองนโยบายการประหยัด และคุ้มค่า จึงมีการใช้
จ่ายจริงไม่ใกล้เคียงกับหลักการ จึงมีผลกระทบไปถึงงบประมาณคงเหลือที่มีจ านวนที่สูงมากเช่นกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รชิตา  วรัตถ์ธนพิชต์ (2560) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิก
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จ่ายเงินงบประมาณของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2558 โดย
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับ  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปัจจัยด้านการบริหารของส่วนราชการ ได้แก่       
การจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กรของแต่ละส่วนราชการที่เหมาะสมและมีการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ปัจจัยด้านระบบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

3) สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ของกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ได้รับอนุมัตใินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 สรุปได้ดังนี้ 

  โครงการทั้งหมด (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559   
 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  มีการด าเนินการส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่าย    

ตรงเวลา อีกทั้งไม่พบปัญหาใด ๆ เนื่องจากการจัดโครงการมีรายการค่าใช้จ่ายย่อยที่ไม่ซับซ้อน 
ระยะเวลาการจัดงานสั้น และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการไม่กันเงินเหลื่อมปีในงบที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และโครงการทั้งหมด (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน)  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มีการด าเนินการส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายล่าช้า จ านวน 3 โครงการ  
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการยืมเงินทดรองจ่าย อีกทั้งมีการจัดงานในช่วงต้นปีงบประมาณ (ปลาย
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 และต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560) ในการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้องมีการคืนเงินยืมทดรองจ่าย และส่งเบิกจ่ายสิ้นสุด ณ กองคลัง 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้า โดยได้รับงบประมาณเงิน
รายได้ในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดังนั้นจึงมีการจัดส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่าย
ล่าช้า  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ  สะท้อนดี (2560)  เรื่อง ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร    ระหว่างปีงบประมาณ
2555 – 2559  โดยในด้านทักษะ  ความรู้ความสามารถ  เจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบใน      
การปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับมากที่สุด รองลงมา 
เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการรวบรวมเอกสารในการด าเนินการต่าง ๆ ส่วนประเด็นที่ส่ง 
ผลน้อยที่สุด  คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับระบบ MIS   ส่วนในด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ ผู้บริหารเอาใจใส่โดยมีการวางแผน ตั้งเป้าหมาย  และวิธีการด าเนินการการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างเหมาะสม และในด้านวัฒนธรรมองค์กร มีการติดต่อ สอบถามหรือติดตาม และให้ความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่คนอ่ืนในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการเบิกจ่าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รชิตา  วรัตถ์ธนพิชต์ (2560) เรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2554 – 2558 โดยปัจจัยด้านระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว และปัจจัยด้าน   
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การวางแผนในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติงานมีขั้นตอนถูกต้องชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน
ในการน าไปปฏิบัติ การก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแผนปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร  ได้แก่ ความรับผิดชอบ   
ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย มนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานและ
การท างานร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

 
5.2 แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าควรมีการด าเนินการที่เป็นแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) การจะด าเนินการท าหลักการ และเบิกจ่ายโครงการ ต้องตรวจสอบรายละเอียดของโครงการกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรก่อนการด าเนินการ เพ่ือความถูกต้องและสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร และตามระเบียบทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ตรวจสอบประเภท/ชนิดของ
โครงการ  รูปแบบการจัดโครงการ ใช้งบประมาณในล าดับใด จ านวนงบประมาณทั้งสิ้นของโครงการ
เกินที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ ตรวจสอบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน 

2) ตรวจสอบรายจ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ใน
รายการค่าใช้จ่าย กรณีมีค่าตอบแทนวิทยากร และมีค่าของที่ระลึก ซึ่งตามระเบียบเบิกได้เพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ต้องชี้แจง/อธิบาย/ปรึกษากับเจ้าของโครงการ เพ่ือเลือกเพียงหนึ่ง อย่างเท่านั้น        
การค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่มีค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าเลี้ยงรับรอง ทั้งสามรายการอยู่
ในหนึ่งโครงการ ให้ค านวณรวมกันไม่เกิน 10% จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 

3) ในกรณีที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนน้อยกว่าโครงการที่จะด าเนินการ ท าให้มีงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการด าเนินการ  ควรก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการเพ่ือให้สามารถจัดโครงการ
ตามท่ีก าหนดไว้ ได้แก่  1.การตรวจสอบและยืนยันจ านวนผู้เข้าอบรมจริง  ซึ่งปกติมักจะมีรายชื่อที่ส่ง
มาและไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากติดภารกิจอ่ืน การด าเนินการดังกล่าว จะท าให้การสั่งอาหาร 
และอาหารว่างและเครื่องดื่มตรงตามจ านวนผู้เข้าอบรมจริง 2.ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร
โดยการจัดท าเอกสารแบบออนไลน์และ QR Code  3.ลดค่าใช้จ่ายของอาหาร และอาหารว่างและ
เครื่องดื่มต่อหัวต่อมื้อ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ปรับเปลี่ยนจากการจัดอาหารแบบ 
บุฟเฟ่ต์เป็นอาหารกล่อง ท าให้ลดงบประมาณต่อหัวลงได้ประมาณ 50 – 70 บาท  4.ปรับลดจ านวน
วันในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม เช่น จากการจัดกิจกรรม 2 วัน เป็น 1 วัน  5.จัดล าดับ
ความส าคัญของการจัดกิจกรรมโครงการตามล าดับความส าคัญก่อน - หลัง จะท าให้สามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ทั้งนี้อยู่ที่ความเหมาะสมของการจัดโครงการ  

4) การท าโครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) หากมีข้อสงสัย หาทางแก้ไขไม่ได้ ให้ปรึกษา
ผู้ตรวจเอกสารเบิกจ่าย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบหลักการและเบิกจ่าย/ผู้ช านาญการ/
ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลัง  เนื่องจากมีกรณีศึกษาหรือแนวปฏิบัติหลายประเด็นที่เกิดขึ้นแล้ว  และมี
การแก้ไขปัญหามาแล้ว นอกจากควรมีการจัดท าเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าโครงการอบรมสัมมนา
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ดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
5) การท าโครงการ (อบรม/สัมมนา และตรวจประเมิน) ในส่วนของงบประมาณมีความผันแปร พร้อมทั้ง

มีปัจจัยจากนโยบายรัฐ นโยบายผู้บริหาร กฎระเบียบทางการเงิน และสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่อความไม่ส าเร็จของการจัดโครงการ หรืออาจจะไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ดังนั้น ควรจัด
ประชุม/ปรึกษาหารือกับผู้ร่วมท าแผนของบประมาณ และเจ้าของโครงการล่วงหน้า เพ่ือหลักการ
งบประมาณ การใช้จริง มีความใกล้เคียง อีกทั้งตอบสนองนโยบาย กฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจ
ดังกล่าว 

6) ในกรณีที่การขออนุมัติหลักการและเบิกจ่ายมีความล่าช้า ซึ่งมีปัจจัยและสาเหตุจากระยะเวลา/
สถานที่/เอกสาร/หลักฐานที่ได้รับ มีการเปลี่ยนแปลงวัน/การเปลี่ยนแปลงเวลา/การเปลี่ยนแปลง
สถานที่/ความไม่ครบถ้วนของเอกสาร และหลักฐานประกอบ/ความไม่สมบูรณ์ของเอกสาร และ
หลักฐานประกอบ อีกทั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการล่าช้าในการด าเนินงานเนื่องจากมีความขัดข้องบางประการ  ดังนั้น ควรมีแนวปฏิบัติดังนี้  
1.การจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการเพ่ือชี้แจงรายการเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมให้
ครบถ้วนส าหรับการเบิกจ่าย 2.จัดท าแบบตรวจสอบรายการเอกสารส าหรับเบิกจ่าย  3.ก าหนด
ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานของโครงการภายใน 1 – 2 
วันท าการหลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการ 

7) การท าสรุปงบประมาณเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี เสนอต่อผู้บังคับบัญชา/ที่ประชุมกองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/ผู้ร่วมจัดท างบประมาณ 

8) ก าหนดแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น เช่น การเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ กองคลัง ก าหนดส่ง
เบิกจ่ายภายใน 15 วัน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งให้เร็วขึ้น ภายใน 10 
วัน  และในการเบิกจ่ายโครงการ กองคลังก าหนดส่งภายใน 30 วัน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานก าหนด
ระยะเวลาส่งภายใน 20 วัน/25 วัน 

9) จัดอบรม/สัมมนา/KM ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
10) จัดการประชุมเพ่ือติดตามและรับฟังปัญหาจากการขออนุมัติหลักการ และการเบิกจ่าย 

 
5.3 การศึกษาวิเคราะห์ในครัง้ต่อไป 

1) ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดโครงการอบรม/สัมมนา เพ่ือท าให้ทราบถึงต้นทุน การใช้
งบประมาณท่ีถูกต้อง 

2) ควรวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการขออนุมัติหลักการและเบิกจ่าย เช่น การท าเรื่องเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

3) ควรศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และประมาณการงบประมาณหลักการ  เพ่ือ
สามารถน ามาวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด/ครอบคลุมทั้งหมด ได้อย่างถูกต้องแม่นย า อีกทั้งเพ่ือ 
ความสะดวก และรวดเร็ว 
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ระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณเงินรายได้  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1880/2559  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
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2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1739/2560  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-สกุล   นางสาวษมพร  สนธิเปรม  Miss Samaporn  Sontiprem 
 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  นักจัดการงานทั่วไป 
 
สังกัด   กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
E-mail Address sokanni@kku.ac.th 
 
กำรศึกษำ  1.  ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   

     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
   2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี   

     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
   3.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาการบัญชี   

     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
   4.  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนิตยานุกูล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   5.  ประถมศึกษา  โรงเรียนท่าเรือประชานุกูล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 
   

 


