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คํานํา 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดานความรู ความสามารถในดานวิชาการ การคิดอยางมีเหตุผล โดยมีจริยธรรม 

คุณธรรมและความซ่ือสัตยประกอบดวย ซ่ึงกิจกรรมจะเปนสื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติและเรียนรูฝกวินัย     

ความรับผิดชอบและการทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหเปนคนดี คนเกง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

กิจกรรมนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีนักศึกษารวมกันจัดข้ึน ตามความตองการและความสนใจของนักศึกษา เปน

กิจกรรมตองดีมีประโยชนและชวยในการสรางเสริมประสบการณตรงใหกับนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนใน

ชั้นเรียนตามปกติเพ่ือพัฒนาใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณพรอมดานความรูทางวิชาการ วิชาชีพ สุขภาพกาย และมี

ทักษะชีวิต โดยมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณเปนประจําทุกป 

 การวิเคราะหการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของงบประมาณบํารุงสโมสร

คณะ ประจําปงบประมาณ  2560-2562 ในครังนี้ก็เพ่ือนําผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณบํารุงสโมสร

คณะมาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปน

ขอมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชน เกิดความคุมคาในการใชจายดาน

งบประมาณ และใชเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของผูบริหารและ

หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอเจาหนาท่ี และนักศึกษาท่ีสนใจในการดําเนินการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร และเปนประโยชนตอการประกอบในการตัดสินใจสําหรับการบริหารงบประมาณของ

ผูบริหารตอไป 

 

มิยาวดี  ละครขวา 

นักจัดการงานท่ัวไป 

กรกฎาคม 2563 

ผูจัดทํา 
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิเคราะห เรื่อง การใชจายงบประมาณเงินรายได หมวดอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษา

คณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2560-2562 งานนี้ บรรลุวัตถุประสงคดวยดีก็ดวยความ

อนุเคราะหชวยเหลือจากผูท่ีเก่ียวของหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

วิทยาเขตหนองคาย รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์  ภักดี ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขต

หนองคาย  ผูชวยศาสตราจารยนรินทร  จันทรศรี ท่ีกรุณาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการวิเคราะห         

นายธัญญา  ภักดี ผูอํานวยการกองบริหารงานกลาง นางพัชรีวรรณ  ดิฐสถาพรเจริญ นักวิชาการแผนและ

สารสนเทศ ชํานาญการพิเศษ ท่ีปรึกษากองบริหารงานกลาง ท่ีใหความชวยเหลือ เสียสละเวลาอันมีคา ในการ

ใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะ 

 สุดทายผูจัดทํา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูบังคับบัญชา และกัลยาณมิตรทุกทาน         

ท่ีใหการสนับสนุน สงเสริม แกไขปญหาอุปสรรค ในการรวบรวม วิเคราะห จัดทํารายงาน และขอขอบคุณ

ครอบครัวท่ีเปนกําลังใจ ผลักดันใหมีความมานะอดทนตอปญหาอุปสรรคตาง ๆ ทําใหการวิเคราะหครั้งนี้ลุลวง

สําเร็จดวยดี 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 รายงานการวิเคราะห เรื่อง การใชจายงบประมาณเงินรายได หมวดอุดหนุนบํารุงสโมสร 

นักศึกษาคณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2560-2562 นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการใช

จายงบประมาณเงินรายไดหมวดเงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

เปนการศึกษาจากเอกสารการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ของสโมสรนักศึกษา 24 คณะวิชาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ 2560-2562 พบวา  

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร จําแนกตามกลุมสาขาวิชา จํานวนกลุมสาขาวิชาวิชาท่ีไดรับ 

จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด คือกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5,519,899 บาท       

คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3,741,183 บาท คิดเปน

รอยละ 33 และนอยท่ีสุดคือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1,938,918 บาท คิดเปนรอยละ 17 

โดยการจัดสรรงบประมาณบํารุงสโมสรนักศึกษา (คณะ) จัดสรรงบประมาณใหแตละคณะวิชาคิดตามรายหัว

นักศึกษา ซ่ึงการใชจายงบประมาณนั้นตองตรงตามวัตถุประสงคการอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เปนไปตาม

นโยบายของผูบริหารฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย และสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การเบิกจายงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2560-2562 มีการเบิกจาย มากท่ีสุด คือ ป  

2561 จํานวน 3,280,691 บาท รอยละ 34 รองลงมาคือ ป 2560 จํานวน 3,173,120  รอยละ 33  นอยสุดคือ 

ป 2559 จํานวน 3,077,761 บาท รอยละ 32  โดยสวนใหญสามารถดําเนินการไดตามแผน และสาเหตุท่ีบาง

คณะไมสามารถดําเนินการไดตามแผนเนื่องมาจากขาดการประสานงานกับหลาย ๆ ฝาย การเตรียมความ

พรอมของรุนพ่ีท่ีทําหนาท่ีดูแลรุนนอง การประชาสัมพันธท่ีไมท่ัวถึง ความเขาใจดานระเบียบการเบิกจายมีนอย 

ขาดการวางแผน การไมตรงตอเวลาของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

 

ขอเสนอแนะ  มีบางคณะท่ีไมดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนท่ีตั้งไวอาจเนื่องมาจากหลายๆสาเหตุ 

โดยเฉพาะในเรื่องการของการประสานงาน การขาดความรูดานกฎระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของในการ

ดําเนินงานท่ีถูกตอง ดังนั้น งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ในฐานะหนวยงานท่ี

ดูแลกิจกรรมนักศึกษาเบื้องตน จะตองเขามามีบทบาทในการใหคําแนะนํากับเจาหนาท่ีผูดูแลนักศึกษาสโมสร

แตละคณะวิชา ทําความเขาใจ หรือจัดอบรมเพ่ือใหความรู วางแผนการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ตามนโยบายของผูบริหาร และสอดคลองกับวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัย 
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สารบัญ 

  หนา 

คํานํา  ก 

กิตติกรรมประกาศ ข 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ค 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง จ 

สารบัญตาราง (ตอ) ฉ 

สารบัญแผนภมิู ช 

บทท่ี 1 บทนํา 1 

 1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 1 

 1.2 วัตถุประสงค 5 

 1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 5 

 1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห 5 

 1.5 คําจํากัดความเบื้องตน 5 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห/วิจัยท่ีเกี่ยวของ 4 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมนักศึกษา 7 

 2.2 ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะหงบการเงิน 15 

 2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 17 

บทท่ี 3 วิธีการวิเคราะห 19 

 3.1 กําหนดข้ันตอนและวัตถุประสงคการดําเนินการวิเคราะห 19 

 3.2 กําหนดเครื่องมือและเอกสารท่ีใชในการวิเคราะห การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล 

19 

 3.3 การสรุปอภิปรายผลและเขียนรายงาน 19 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห 21 

            4.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละป 

            4.2 ปญหา อุปสรรคในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา   

21 

39 

บทท่ี 5 สรุป และขอเสนอแนะ 48 

 5.1 สรุปผลการวิเคราะห 48 

 5.2 ขอเสนอแนะ 53 

บรรณานุกรม 54 

ภาคผนวก 55 



จ 
 

สารบัญตาราง 

 หนา 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนคณะท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแบงตามกลุมสาขาวิชา 21 

ตารางท่ี 2 แสดงการจัดสรรและใชจายงบประมาณ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ประจําปการศึกษา  

              2560-2562 

23 

ตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรและใชจายงบประมาณของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

              ประจําปการศึกษา 2560– 2562 จําแนกตามคณะ 

24 

ตารางท่ี 4 แสดงการใชจายงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา      

              2560-2562 จําแนกตามคณะ 

25 

ตารางท่ี 5 แสดงการใชจายงบประมาณกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจาํป 

             การศึกษา 2560-2562 จําแนกตามคณะ 

26 

ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 27 

ตารางท่ี 7 แสดงการจัดสรรงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ประจาํป  

         การศึกษา 2560– 2562 จําแนกตามคณะ 

28 

ตารางท่ี 8 แสดงการจัดสรรงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา  

              2560-2562 จําแนกตามคณะ 

29 

ตารางท่ี 9 แสดงการจัดสรรงบประมาณกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป 

     การศึกษา 2560-2562 จําแนกตามคณะ 

30 

ตารางท่ี 10 แสดงการเบิกจายงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจาํป 

     การศึกษา 2560-2562  จําแนกตามคณะ 

ตารางท่ี 11 แสดงการเบิกจายงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา  

     2560-2562 จําแนกตามคณะ 

ตารางท่ี 12 แสดงการเบิกจายงบประมาณกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป 

     การศึกษา 2560-2562 จําแนกตามคณะ 

ตารางท่ี 13 แสดงการเบิกจายงบประมาณ  ประจาํปการศึกษา 2560-2562 

32 

 

33 

 

35 

 

37 

 ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนของกลุมผูนํานักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา           39 

 ตารางท่ี 15  แสดงสาขาวิชาของกลุมผูนํานักศึกษา              40 

 ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนกลุมผูนํานักศึกษา ตามปการศึกษา 2560-2562           40 

 ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนกลุมผูนํานักศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา            41 

 ตารางท่ี  18 แสดงความคิดเห็นของกลุมผูนํานักศึกษาตอการไดรับการจัดสรรงบประมาณ               41 

 ตารางท่ี  19 แสดงความคิดเห็นของกลุมผูนํานักศึกษาตองบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามกลุมสาขา     42    
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บทท่ี 1 

 บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ  

  มหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินงานโดยใชงบประมาณจาก2แหลงดวยกัน คือ งบประมาณแผนดิน และ 

งบประมาณเงินรายได ซ่ึงแบงการบริหารงานออกเปน 12 ฝาย ประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายพัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขตหนองคาย ฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทอล ฝายวิจัยและการบริการวิชาการ ฝายโครงสราง

พ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม ฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค ฝายการศึกษา ฝายทรัพยากรบุคคล     

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ฝายการตางประเทศ ฝายกิจการพิเศษ และฝายรักษาความปลอดภัย 

 ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย บริหารจัดการโดยรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

วิทยาเขตหนองคาย มีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดูแล ควบคุม สั่งการ งานดานการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ี

พึงประสงค (ในสวนนอกเหนือจากหลักสูตร) การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา และองคกรของนักศึกษา สงเสริม

การไดงานทํา การใหคําปรึกษาการบริการและสวัสดิการตาง ๆ การดําเนินการดานวินัยนักศึกษา กิจกรรมศิษย

เกาสัมพันธ บังคับบัญชา และสั่งการ หรือประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบ ประกอบดวย กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กองการกีฬา กองบริการหอพักนักศึกษา 

ศูนยปฏิบัติการออกกําลังกาย  และ วิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดานความรู ความสามารถในดานวิชาการ การคิดอยางมีเหตุผล โดยมีจริยธรรม 

คุณธรรมและความซ่ือสัตยประกอบดวย ซ่ึงกิจกรรมจะเปนสื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติและเรียนรูฝกวินัย        

ความรับผิดชอบและการทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหเปนคนดี คนเกง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Education) หรือ TQF ท่ีใชเปนกรอบมาตรฐานคุณภาพใหกับสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา

หรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ  การจั ดสรรงบประมาณรายจ า ยของฝ า ย พัฒนานั ก ศึ กษาและวิ ทย า เ ขตหนองคาย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงตองมีความสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสวน

งานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ   

โดยฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนาท่ีควบคุม สั่งการ กํากับ 

เรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของนักศึกษา การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดในการใชงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

บํารุงสโมสรนักศึกษาคณะตาง ๆ ในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือมุงสงเสริมศักยภาพใหนักศึกษาเปน
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บัณฑิตท่ีพึงประสงค สอดคลองกับวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยโครงการ

หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีจะขอสนับสนุนงบประมาณ ตองสอดคลองตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

กิจกรรม ประกอบดวย ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง ดานการเสริมสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจใน

สถาบัน ดานการเสริมสรางจิตสาธารณะ การธํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและประชาคมโลก        

ดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน ดานกีฬา 

การสงเสริมสุขภาพและนันทนาการ เห็นไดจากฝายพัฒนานกัศึกษาและวิทยาเขตหนองคายไดรับการสนับสนุน

และสงเสริมกิจกรรมดังกลาวดวยงบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใชในการบริหารจัดการ

ยอนหลัง 3 ป ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปการศึกษา 2560-2562  

เงินอุดหนุน 2560 2561 2562 รวม รอยละ 

1.อุดหนุนบํารุงสุขภาพนักศึกษา 200,000 150,000 150,000 500,000 0.33 

2.การดําเนินงานของผูบริหาร

ฝายฯ 
- 200,000 400,000 600,000 0.40 

3.บํารุงกีฬาคณะ - - 1,794,000 1,794,000 1.20 

4.บํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ 4,500,000 4,000,000 4,000,000 12,500,000 8.34 

5.บํารุงกิจกรรมองคการ

นักศึกษาและชมรมกิจกรรม 
4,800,000 4,000,000 4,000,000 12,800,000 8.54 

6.บํารุงกีฬาองคการนักศึกษา

และชมรมกิจกรรม 
5,200,000 4,900,000 4,900,000 15,000,000 10.01 

7. โครงการฝายพัฒนานักศึกษา

ฯ (กองพัฒนานักศึกษาฯ กอง

บริการหอพักนักศึกษา กองการ

กีฬา) 

31,459,000 41,240,000 33,959,000 106,658,000 71.18 

รวม 46,159,000 54,490,000 49,203,000 149,852,000 100 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวางบประมาณท่ี ไดรับการจัดสรรสูงสุด คือ งบอุดหนุนโครงการภายใตฝาย

พัฒนานักศึกษา จํานวน 106,658,000 บาท คิดเปนรอยละ 71.18 รองลงมาคืองบอุดหนุนบํารุงกีฬาองคการ

นักศึกษาและชมรมกิจกรรม จํานวน 15,000,000 คิดเปนรอยละ 10.01  และนอยสุดคืองบอุดหนุนการ

ดําเนินงานของผูบริหารฝายฯ  จํานวน 600,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.40 
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 ในฐานะเลขานุการฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ท่ีตองรับผิดชอบดูแลขอมูลเบื้องตน

เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคายกอนการบริหารจัดการ  พบวามีขอมูลท่ี

ฝายฯ รับผิดชอบในสวนของนักศึกษาท่ีรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือการสนับสนุน สงเสริม

กิจกรรมของนักศึกษา โดยมีหนวยงานท่ีเรียกวา “สโมสรนักศึกษาคณะ” รองรับการดําเนินงานดังกลาว และ

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดเพ่ือรองรับกิจกรรมดังกลาว ยอนหลัง 3 ป ดัง

ตารางท่ี 2  

  ตารางท่ี 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ  ประจําปการศึกษา 2560-2562 

ปงบประมาณ ไดรับจัดสรร ใชจายจริง คงเหลือ (บาท) 

2560 4,500,000 3,628,346 871,654 

2561 4,000,000 3,596,305 403,695 

2562 4,000,000 3,399,710 600,290 

รวม 12,500,000 10,624,361 1,875,639 

รอยละ 100 85 15 

 

 จะเห็นไดวา งบประมาณยอนหลัง 3 ป เปนเงินท้ังสิ้น 12,500,000 บาท ใชไป 10,624,361 บาท      

คิดเปนรอยละ 85 คงเหลือ 1,875,639 คิดเปนรอยละ 15  โดยพบวาในปงบประมาณ 2560 มีเงินเหลือ จํานวน 

871,654 บาท ปงบประมาณ 2561 มีเงินเหลือ จํานวน 403,695 บาท และปงบประมาณ 2562 มีเงินคงเหลือ 

600,290 บาท ดังตารางท่ี 2 และเม่ือจําแนกการจัดสรรงบประมาณบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน แบงตามกลุมสาขาวิชา ไดออกเปน 3 กลุมวิชา รายละเอียด ดังตารางท่ี 3 นั่นแสดงให

เห็นวาสโมสรนักศึกษคณะ มีการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว  จึงนาจะมีปญหา

และอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือไม อยางไร ในฐานะเลขานุการท่ีจะตองศึกษาขอมูลในการนําเสนอแผนการ

ดําเนินงานตอผูบริหารและรายงานผลการใชจายเงินตอกองยุทธศาสตรทุกครึ่งปและสิ้นปงบประมาณ 
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ตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ  ประจําปการศึกษา 2560-2562  

    แบงเปนกลุมคณะวิชา 

กลุมคณะ

วิชา 

ป 2560 

 

ป 2561 ป 2562 

ไดรับ ใชจริง คงเหลือ  ไดรับ ใชจริง คงเหลือ  ไดรับ ใชจริง คงเหลือ  

1. กลุม

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลย ี

1,349,780 1,104,131 245,649 1,205,350 1,110,954 94,396 1,186,053 1,132,950 53,103 

2. กลุม

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

716,478 644,656 71,822 601,561 565,373 36,190 620,879 465,652 155,227 

3. กลุม

สาขาวิชา

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

1,933,742 1,424,333 509,409 1,793,089 1,604,364 188,725 1,793,068 1,479,159 313,909 

4.เงินสํารอง

เพ่ือใชในการ

บริหารดาน

อ่ืน ๆ 

500,000 455,226.5 44,774 400,000 315,614 84,386 400,000 321,949 78,051 

รวม 4,500,000 3,628,346 871,654 4,000,000 3,596,305 403,695 4,000,000 3,399,710 600,290 

รอยละ 100 81 19 100 90 10 100 85 15 

 

จะเห็นวา งบประมาณยอนหลัง 3 ป การใชจายงบประมาณเม่ือจําแนกตามกลุมคณะวิชา  พบวา        

ปงบประมาณ 2560 มีเงินเหลือจํานวน 871,654 บาท  ปงบประมาณ 2561 มีเงินเหลือ จํานวน  403,695 

บาทและปงบประมาณ 2562 มีเงินคงเหลือจํานวน  600,290 บาท ดังตารางท่ี 3 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษา      

ใหกับคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบไปดวยสโมสรตาง ๆ รวม 24 คณะวิชา เพ่ือใหสโมสร

นักศึกษา ใชในการบริหารจัดการ โดยการสนับสนุสงเสริมโครงการ/กิจกรรม เชิงสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดานความรู ความสามารถในดานวิชาการ การคิดอยางมีเหตุผล โดยมี

คุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยประกอบดวย ซ่ึงกิจกรรมจะเปนสื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติและเรียนรูฝกวินัย  
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ความรับผิดชอบและการทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหเปนคนดี คนเกง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

การศึกษา วิเคราะห “เรื่องการใชจายงบประมาณเงินรายไดหมวดเงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ 

ประจําปงบประมาณ 2560-2562”  ในครั้งนี้เพ่ือนําผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณบํารุงสโมสรคณะท่ี

ได มาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนขอมูล

ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชน เกิดความคุมคาในการใชจายดานงบประมาณ และ

ใชเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของผูบริหารตอไป 

1.2  วัตถุประสงค 

 เพ่ือวิเคราะหการใชจายงบประมาณเงินรายไดหมวดเงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดขอมูลสารสนเทศการใชจายงบประมาณเงินบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ ประจําปงบประมาณ 

2560-2562 

 2. ไดทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคการใชจายงบประมาณของเงินบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ 

ประจาํปงบประมาณ 2560-2562 

           3. ใชเปนขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ และวางแผนการบริหารงบประมาณของฝายพัฒนา

นักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

            4. ใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ วิธีการใชหลักการและเหตุผลในการกําหนดและจัดสรร

งบประมาณเงินบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ 

 

1.4 ขอบเขตการวิเคราะห  

จากเอกสารการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ของสโมสรนักศึกษา 24 คณะวิชาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ 2560-2562 

 

1.5 คําจํากัดความเบื้องตน  

 สโมสรนักศึกษา หมายถึง สโมสรนักศึกษา 24 คณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแกน แบงเปนสามกลุม

สาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กลุมสาขาวิชา หมายถึง สโมสรนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบไปดวย 
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วิทยาศาสตร  คณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี   คณะเทคโนโลโลยี คณะสถาปตยกรรมศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต 

   และวิศวกรรมศาสตร 

กลุมสาขาวิชา หมายถึง สโมสรนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบไปดวย 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย  

   คณะสาธารณสุขศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

   และคณะสัตวแพทยศาสตร 

กลุมสาขาวิชา หมายถึง สโมสรนักศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบไปดวย 

มนุษยศาสตรและ   คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ 

สังคมศาสตร   และการบัญชี คณะศิลปกรรรมศาสตร คณะนิติศาสตร คณะสังคมศาสตร 

    บูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร วิทยาลัย  

             ปกครองทองถ่ิน และวิทยาลัยนานาชาต ิ

      เงินบํารุงสโมสร หมายถึง เงินรายไดท่ีฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคายจัดสรรใหกับสโมสร 

      นักศึกษาคณะ    นักศึกษา 24 คณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

      ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของป ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป 

      โครงการ/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีไมเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน                 

    ซ่ึงมหาวิทยาลัย คณะ สโมสรนักศึกษาจัดข้ึน 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี  

   ผูนํานักศึกษา หมายถึง นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา เลขานุการสโมสรนักศึกษา 

             เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิเคราะห วิจัยที่เกี่ยวของ 

 การวิเคราะหครั้งนี้ ผูวิเคราะหไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานกิจกรรม

ของนักศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสโมสรนักศึกษา 

2. ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะหงบการเงิน 

  3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับสโมสรนักศึกษา 

2.1.1 โครงสรางองคกรและอํานาจหนาท่ีของสโมสรนักศึกษา 

      สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกลาววา สโมสรนักศึกษาตั้ง 

ข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางในการดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนสื่อกลางในการ

ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอ่ืน ๆ สงเสริมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนในดานวิชาการ วิชาชีพ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพในฐานะทีเปนผูนํา

ทางความรูและความคิด เผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  

  สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ไดกลาววา สโมสรนักศึกษาคณะ เปน

หนวยงานท่ีอยูภายใตการดูเเลของหนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีหนาท่ีจัดกิจกรรมและคอยชวยเหลือในดาน

ตาง ๆ ใหแกนักศึกษา  โดยสโมสรนักศึกษาจะประกอบดวยฝายตาง ๆ อาทิ นายกสโมสรนักศึกษา ฝาย

บริหาร ฝายกิจกรรม ฝายกีฬา ฝายประชาสัมพันธ ฝายอํานวยการ ฝายสวัสดิการ ฝายพยาบาล ฝาย

พัสดุ เลขานุการ เหรัญญิก สันทนาการ ผูนําเชียร ประธานปกครอง ประธานเชียรแตละชมรมมีการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ มากมายใหกับนักศึกษา เชน การแขงกีฬาภายในชมรม การเเขงกีฬาสัมพันธกับคณะอ่ืน การติวหนังสือ

ใหนอง การออกคายพัฒนาชุมชน การจัดเเสดงดนตรี เปนตน นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษายังผลักดัน และ

สนับสนุนใหชมรมทุกชมรมจัดกิจกรรมดานจิตอาสาควบคูกันไปอีกดวย 

  มหาวิทยาลัยวิลัยลักษณไดกลาวไววา  สโมสรนักศึกษาจัดเปนหนวยงานในสังกัดสํานักวิชา 

โดยอยูภายใตการดูแลของฝ าย กิจการนัก ศึกษาสํ านักวิชา และอยูภายในองคการนัก ศึกษาของ

มหาวิทยาลัย   การดําเนินงานของแตละฝายของสโมสรฯ ตองสอดคลองกับนโยบายในการดําเนินงานของ

สโมสรฯ และไมขัดตอนโยบาย ระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับ ของสํานักวิชาและของมหาวิทยาลัย โดยเปนไป

ตามผังงานองคกร 

  กลาวไดวา สโมสรนักศึกษาถือเปนจุดรวมของนักศึกษาในรูปขององคกร โดยมีคณะ

กรรมการบริหารสโมสร ทําหนาท่ีเปนตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในการติดตอประสานงานระหวาง
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อาจารย  นักศึกษา ในสวนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน สวัสดิการ ระเบียบ วินัย หรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ในระหวางศึกษาและท่ีสําคัญเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ข้ึน 

  สโมสรนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการบริหารสโมสร ทําหนาท่ีบริหาร

จัดการกิจกรรมของสโมสรแตกตางกันไปในแตละมหาวิทยาลัย เชน  

มหาวิทยาลัยวิลัยลักษณไดกลาวไววา สโมสรนักศึกษา ทําหนาท่ีเปนตัวแทนนักศึกษาของ 

วิทยาลัยในการติดตอประสานงานระหวางอาจารย  นักศึกษา เปนสื่อกลางในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ข้ึน ใหไดตามวัตถุประสงค โดยคณะกรรมการจะมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้ 

1. บริหารงานของสโมสร ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

2. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณในการในการจัดกิจกรรมของสโมสรท้ังปการศึกษาในสวน 

ท่ีไดรับการจัดสรรเงินจากมหาวิทยาลัย ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให

ความเห็นชอบ 

3. พิจารณากลั่นกรองโครงการและการใชจายงบประมาณในการจัดกิจกรรมของสโมสรใหเกิด 

ประโยชนแกนักศึกษาโดยสวนรวม 

4. วางระเบียบหรือขอปฏิบัติตาง  ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานภายในสโมสร ท่ีไมขัดหรือแยงกับ 

ประกาศนี ้

5. จัดทําสรุปรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินทุกครั้งเม่ือดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเสนอตอ 

มหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน และจัดทําสรุปรายงานกิจกรรมและรายงานการเงินท่ีผานความเห็นชอบของ

อาจารยท่ีปรึกษาแลว เสนอตอมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน  

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตรไดกลาววา สโมสรนักศึกษาเปนสื่อกลางในการ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมแกนักศึกษา 

2. เพ่ือสงเสริมความสามัคคีในหมูนักศึกษา 

3. เพ่ือสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท้ังในดานวิชาการ ประสบการณ และวิชาชีพแก 

นักศึกษา 

4. เพ่ือใหนักศึกษา ไดฝกฝนการใชสิทธิเสรีภาพและการปกครองเพ่ือตนเองในระบบ 

ประชาธิปไตย โดยฝกฝนและปลูกฝงนิสัยใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม มีความเคารพสิทธิและ

หนาท่ีของผูอ่ืน 

5. เพ่ือสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

6. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกัน 

7. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีกับองคกรและสถาบันอ่ืน ๆ 

8. เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย รักษาสิทธิและผลประโยชนของ 
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นักศึกษาเพ่ือเปนตัวแทนนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกในนามของมหาวิทยาลัยชินวัตร

เปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรภายในสํานัก 

ราชภัฏสงขลา ไดกลาวไววา บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีดังตอไปนี้ 

1. นายกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

    1) เปนผูแทนสโมสรนักศึกษาในการดําเนินกิจการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

      2) เปนประธานท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     3) แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาตาม

ความจําเปนโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

    4) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม 

    5) เสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 

   2. อุปนายกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

    1) เปนผูชวยนายกสโมสรนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนายกสโมสรนักศึกษา

มอบหมาย 

    2) ทําหนาท่ีแทนนายกสโมสรนักศึกษาในกรณีท่ีนายกสโมสรนักศึกษา ไมอยูหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีได 

3. เหรัญญิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

      1) รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินของสโมสรนักศึกษา 

     2) ดําเนินการเบิกจายเงินของสโมสรนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเงินของ

มหาวิทยาลัย 

    3) ใหคําปรึกษาดานการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการสโมสร 

นักศึกษา 

4. เลขานุการสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

    1) จัดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

     2) บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและแจงใหคณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษาทราบหลังวันประชุม 2 วัน 

     3) สงสําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษา 

 4) รับ – สง และโตตอบหนังสือของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

     5) จัดทํางบประมาณของฝายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

  6) รวบรวมโครงการดําเนินงานและงบประมาณของฝายตาง ๆ เสนอตอคณะกรรมการ 

สโมสรนักศึกษาเพ่ือพิจารณา 

      7) ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา 
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      8) เสนอแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของฝายเลขานุการ 

5. ปฏิคมสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

   1) รับผิดชอบในงานรับรองและบริการของสโมสรนักศึกษา 

      2) ประสานงานกับฝายตาง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

   3) จัดทํางบประมาณของฝายปฏิคมนําเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

6. ทะเบียนสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

          1) รับผิดชอบดูแลการจัดทําทะเบียนรายชื่อของคณะกรรมการชมรมและสมาชิกชมรม 

      2) เสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรมตอสํานักพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ตอไปภายใน 30 วันหลังจากเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมเสร็จสิ้น 

       3) จัดทํางบประมาณของฝายทะเบียนนําเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

7. ประชาสัมพันธสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

      1) รับผิดชอบในการประชาสัมพันธโดยเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับวัตถุประสงค นโยบาย และการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมและระเบียบ ขอบังคับ

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาและบุคคลภายนอกทราบ 

      2) จัดทํางบประมาณของฝายประชาสัมพันธนําเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

      3) เสนอแตงตั้ งคณะทํางานเฉพาะกิจท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของฝาย

ประชาสัมพันธ 

8. พัสดุสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

     1) รับผิดชอบดูแลการจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑของชมรม/สโมสรนักศึกษา 

    2) จัดทํางบประมาณของฝายพัสดุนําเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

      3) จัดทํารายงานพัสดุครุภัณฑเสนอตอสํานักพัฒนานักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ไดกลาววา บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสโมสร 

นักศึกษา มีดังตอไปนี้ 

1. นายกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

1) เปนผูแทนสโมสรนักศึกษาในการดําเนินกิจการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2) เปนประธานท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3) แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา 

ตามความจําเปนโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

4) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม 

5) เสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 

2. อุปนายกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 
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1) เปนผูชวยนายกสโมสรนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนายกสโมสรนักศึกษา 

มอบหมาย 

2) ทําหนาท่ีแทนนายกสโมสรนักศึกษาในกรณีท่ีนายกสโมสรนักศึกษา ไมอยูหรือไมอาจ 

ปฏิบัติหนาท่ีได 

3. เหรัญญิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

1) รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินของสโมสรนักศึกษา 

2) ดําเนินการเบิกจายเงินของสโมสรนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเงินของ 

มหาวิทยาลัย 

3) ใหคําปรึกษาดานการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการสโมสร 

นักศึกษา 

4. เลขานุการสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

1) จัดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

2) บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและแจงใหคณะกรรมการ 

สโมสรนักศึกษาทราบหลังวันประชุม 2 วัน 

3) สงสําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษา 

4) รับ – สง และโตตอบหนังสือของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

5) จัดทํางบประมาณของฝายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

6) รวบรวมโครงการดําเนินงานและงบประมาณของฝายตาง ๆ เสนอตอคณะกรรมการ 

สโมสรนักศึกษาเพ่ือพิจารณา 

7) ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายจากสโมสรนักศึกษา 

8) เสนอแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของฝายเลขานุการ 

5. ปฏิคมสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

1) รับผิดชอบในงานรับรองและบริการของสโมสรนักศึกษา 

2) ประสานงานกับฝายตาง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

3) จัดทํางบประมาณของฝายปฏิคมนําเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

6. ประชาสัมพันธสโมสรนักศึกษามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

1) รับผิดชอบในการประชาสัมพันธโดยเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูความเขาใจ  

เก่ียวกับวัตถุประสงค นโยบาย และการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมและระเบียบ  ขอบังคับ

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาและบุคคลภายนอกทราบ 

2) จัดทํางบประมาณของฝายประชาสัมพันธนําเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
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3) เสนอแตงต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจท่ี เปนประโยชนตอการดําเนินงานของฝ าย

ประชาสัมพันธ 

7. ประธานฝายวิชาการมีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

1) ควบคุมดูแล อํานวยความสะดวกและประสานงานการดําเนินกิจกรรมของชมรมดาน 

วิชาการ 

2) สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในดานวิชาการ ประสบการณและวิชาชีพแกนักศึกษา 

3) รวบรวมงบประมาณชมรมดานวชิาการเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

4) เสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตออาจารยท่ีปรึกษาชมรมดานวิชาการ 

5) ตรวจตราการพัสดุของชมรมดานวิชาการใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย 

6) ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมดานวิชาการ 

7) สอบถาม ตรวจสอบการดําเนินการและสงแบบสรุปโครงการ 

8. ประธานฝายกีฬามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

1) ควบคุมดูแล อํานวยความสะดวกและ ประสานงานการดําเนินกิจกรรมของชมรมดาน

กีฬา 

2) สงเสริมกิจกรรมกีฬาแกนักศึกษาไดเขารวมเพ่ือสุขภาพอนามัย 

3) รวบรวมงบประมาณชมรมดนกีฬาเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

4) เสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตออาจารยท่ีปรึกษาชมรมดานกีฬา 

5) ตรวจตราการพัสดุของชมรมกีฬาใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย 

6) ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมดานกีฬา 

7) สอบถาม ตรวจสอบการดําเนินการและสงแบบสรุปโครงการ 

9. ประธานฝายบริการสังคมและบําเพ็ญประโยชนมีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

1) .ควบคุมดูแล อํานวยความสะดวกและประสานงานการดําเนินกิจกรรมของชมรมดาน 

บริการสังคมและบําเพ็ญประโยชน 

2) สงเสริมกิจกรรมบริการสังคมและบําเพ็ญประโยชนแกนักศึกษาเพ่ือดํารงไวซ่ึงสังคมท่ีดี 

งาม 

3) รวบรวมงบประมาณชมรมดานบริการสังคมและบําเพ็ญประโยชนเสนอตอ 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

4) เสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตออาจารยท่ีปรึกษาชมรมดานบริการสังคมและ 

บําเพ็ญประโยชน 

5) ตรวจตราการพัสดุของชมรมใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย 

6) ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมดานบริการสังคมและบําเพ็ญ 
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ประโยชน 

7) สอบถาม ตรวจสอบการดําเนินการและสงแบบสรุปโครงการ 

10. ประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรมมีสิทธิและหนาท่ี ดังนี้ 

1) ควบคุมดูแล อํานวยความสะดวกและประสานงานการดําเนินกิจกรรมของชมรมดาน 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

                       2) สงเสริมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมแกนักศึกษาเพ่ือรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม และ

เปนเอกลักษณของไทย 

    3) รวบรวมงบประมาณชมรมดานศิลปะและวัฒนธรรมเสนอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

                  4) เสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตออาจารยท่ีปรึกษาชมรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 

                  5) ตรวจตราการพัสดุของชมรมดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย 

                  6) ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกชมรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 

    7) สอบถาม ตรวจสอบการดําเนินการและสงแบบสรุปโครงการ 

11.ประธานคณะ/สาขาวิชามีสิทธิและหนาท่ี ดังนี ้

         1) เปนผูแทนคณะ/สาขาวิชา ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2) ควบคุมดูแลอํานวยความสะดวกและประสานงานการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาของ 

คณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 

3) รวบรวมงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชาเสนอคณะกรรมการสโมสร 

นักศึกษา 

4) เสนอความคิดเห็นการทํากิจกรรมนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชาตอสโมสร นักศึกษาและ 

มหาวิทยาลัย 

            สรุปไดวา หนาท่ีของสโมสรนักศึกษานั้นเปนเปาหมายสําคัญท่ีทําใหกิจกรรมของสโมสร

นักศึกษาท่ีจัดข้ึนสามารถดําเนินไปไดดวยดี ท้ังนี้วัตถุประสงคจะตองมีขอบเขตทีชัดเจนและสามารถปฏิบัติให

ลุลวงไปไดตามเปาหมายทีตังไว จึงจะสามารถพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในทุกดาน 

 

2.1.2 แนวทางการใชจายในการดําเนินงานของเงินบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ 

   มหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกประกาศ (ฉบับท่ี 810/2552)  เรื่องแนวทางการจัดสรรการใชเงิน 

บํารุงสโมสรนักศึกษาคณะในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีมุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ดังนี้ 

1)  การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาท่ีมุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคม 

และสอดคลองกับวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัย 

2)  หากเปนโครงการท่ีเคยจัดแลว ใหนําขอสรุปของปญหาและขอเสนอแนะการจัดโครงการของ 
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นักศึกษาครั้งท่ีผานมา เพ่ือประกอบการเสนอโครงการ 

3)  โครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีจะขอสนับสนุนงบประมาณตองสอดคลองตามตัวชี้วัด 

การประกันคุณภาพกิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้ 

       3.1 ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง 

       3.2 ดานการสรางเสริมจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน 

       3.3 ดานการเสริมสรางจิตสาธารณะ การธํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

ประชาคมโลก 

       3.4 ดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

       3.5 ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 

       3.6 ดานกีฬา การสงเสริมสุขภาพและนันทนาการ 

     4) ใหคณะท่ีมีนักศึกษาสังกัด จัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณมาท่ีฝายพัฒนานักศึกษา ซ่ึงทุกกิจกรรมจะตองจัดภายในเดือนสิงหาคมของทุกป 

     5) ตองสงเบิกจายและสรุปประเมินผลโครงการอยางสมบูรณตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ภายใน 30 วัน นบัแตวันเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรม 

      มหาวิทยาลัยศิลปากรไดออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการใชจายเงินกองทุนพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ดังนี้ 

1)  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวิชาการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

2)  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

3)  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

4)  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 

5)  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

6)  เพ่ือจางเหมาบริการ หรือสนับสนุนการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา และพัฒนา 

สภาพแวดลอมทางกายภาพหอพักนักศึกษา โรงอาหารและลานอาหาร ลานกีฬาและออกกําลังกาย สนามกีฬา

ในรม และสนามกีฬากลางแจง ของมหาวิทยาลัยท่ีอยูภายใตการดูแของกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 

7)  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและอ่ืน ๆ สําหรับหอพักนักศึกษา โรงอาหารและลานอาหาร 

ลานกีฬาและออกกําลังกาย สนามกีฬาในรม และสนามกีฬากลางแจงของมหาวิทยาลัยท่ีอยูภายใตการดูแลของ

กิจการนักศึกษา เชนหอพักนักศึกษา โรงอาหาร ลานอาหาร ลานกีฬาและออกกําลังกาย สนามกีฬาในรวม และ

สนามกีฬากลางแจง เปนตน 

8)  เพ่ือจางเหมาบริการในการดูแลความสะอาดและบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีท่ีอยูภายใตการ 
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ดูแลของกองกิจการนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา โรงอาหาร สวนอาหาร ลานกีฬาและออกกําลังกาย สนาม

กีฬาในรม และสนามกีฬากลางแจง เปนตน 

9)  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานดานกิจกรรมนักศึกษาท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีดูแลดานกิจการนักศึกษา 

10)  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมองคการนักศึกษา ประกอบดวยสโมสรนักศึกษา  

คณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะกรรมการนักศึกษาหอพักนักศึกษา ชมรม และกลุมกิจกรรมนักศึกษา 

11)  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการดําเนินงานดานชุดครุยวิทยฐานะและภาพถายบัณฑิต 

12)  เพ่ือสนับสนุนการจัดทําเข็มทองคําของนักศึกษาทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี 

13)  เพ่ือประชาสัมพันธและจัดทําสื่อประชาสัมพันธในงานดานกิจการนักศึกษา 

14)  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ของกองกิจการนักศึกษาและนักศึกษาตามท่ี 

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 

15)  เพ่ือเปนคาใชจายหรือสมทบจายในคาใชจายท่ีจําเปนอ่ืน ๆ อันเก่ียวเนื่องกับนักศึกษา 

16)  เพ่ือการจัดสรรเปนเงินสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน ไมนอยกวารอยละ 10 ของรายรับท่ีเขามา 

แตละครั้ง  

17)  เพ่ือเปนคาใชจายอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการทีมติเห็นชอบ 

 

2.2 ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะหงบการเงิน 

 2.2.1 การวิเคราะหงบการเงิน เปนการนําเอาขอมูลจากงบการเงิน มาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ 

เพ่ือให ไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจและวางนโยบาย วัตถุประสงคในการวิเคราะหงบการเงิน ข้ึนอยู

กับ ความตองการขอมูลของผูใช เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหงบการเงินประกอบดวย การวิเคราะหอัตราสวน 

การวิเคราะหแบบแนวนอน การวิเคราะหแบบแนวตั้ง และการจัดทํางบกระแสเงินสด โดยมีข้ันตอนในการ

วิเคราะหงบการเงิน คือ การกําหนดจุดหมาย รวบรวมขอมูล ปรับสภาพขอมูล การเลือกเครื่องมือท่ีใชในการ

วิเคราะห และแปลความหมายการจัดทํางบการเงินเปนการอาศัยขอมูลตัวเลขในอดีต เพ่ือคาดคะเนอนาคต  

  เพชรี ขุมทรัพย (2544) ไดใหความหมายของการวิเคราะหงบการเงินวา เปนกระบวนคนหา

ขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่ง จากงบการเงินของกิจการ

นั้น พรอมท้ังนําขอเท็จจริงดังกลาว มาประกอบการตัดสินใจตอไป 

  วาณี คําดี (2545) ไดใหความหมายของการวิเคราะหงบการเงินวา เปนกระบวนการ

ประเมินผลขอมูลท่ีบันทึกไวในงบการเงิน ตามหลักเกณฑวิธีการวิเคราะหตาง ๆ เพ่ือใหไดรายละเอียด

ขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานจากงบการเงินของกิจการนั้น 

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค (2554:74) ไดใหความหมายของการวิเคราะหงบการเงินวา “การ 
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วิเคราะหงบการเงินเปนกระบวนการคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน ของ

ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจากงบการเงินของธุรกิจนั้น พรอมท้ังนําขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบ การตัดสินใจในการ

ดําเนินงานตอไปในอนาคต” 

 

สรุปไดวา การวิเคราะหงบการเงิน หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล คนหาขอเท็จจริง 

เก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจกิจกรรม โดยใชเครื่องมือตาง ๆ มาทําการ ประเมินผล 

เพ่ือใชในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ ชวยในการพยากรณ สถานการณของกิจกรรมในอนาคต 

 

2.2.2 ความสําคัญของงบประมาณ 

เสริมศักดิ วิศาลาภรณ และจรินทร เทศวานิช (อางถึงใน เดช ดอนจันทร โคตร,2550:8)  

กลาวถึงความสําคัญของงบประมาณไววา เปนเครื่องมือในการบริหารงาน เพราะเปนแผนงานการเงินท่ีมีการ

กําหนดรายรับและรายจายของโครงการตาง ๆ ไวลวงหนา จึงทําใหผูบริหารใชงบประมาณเปนเครื่องมือ ในการ

ควบคุมนโยบายของหนวยงาน ในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการตาง ๆ ของหนวยงาน เปนเครื่องมือ

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน วาไดดําเนินการตามแผนท่ีตั้งไวหรือไม ซ่ึงเปนการวัดความสามารถของ

ผูบริหารไปพรอมกันดวย 

งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหาร หนวยงานสามารถนําเอา 

งบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ใหเจริญกาวหนา ความสําคัญและประโยชน ของ

งบประมาณมีดังนี้ 

1) ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินท่ีมีอยู โดยใหมีการ 

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานท่ีวางไว เพ่ือปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไม จําเปนของหนวยงาน

ลดลง 

2) ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจายอยาง 

ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม โดยหนวยงาน

ตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณ ใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการท่ีจําเปน เปนโครงการลงทุนเพ่ือ

กอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน 

3) เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากร 

หรืองบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือ ในการจัดสรร

ทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงินงบประมาณไปในแตละ

ดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้น ๆ ดวย เพ่ือท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใน

เวลาท่ีเร็วท่ีสุดและใชทรัพยากรนอยท่ีสุด 

4) เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากรและเงินงบประมาณท่ีเปนธรรม งบประมาณสามารถใช 
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เปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเปนธรรม ไปสูจุดท่ีมีความจําเปนและท่ัวถึงท่ีจะทําใหหนวยงานนั้น

สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณเปนท่ี 

รวมท้ังหมดของแผนงานและงานท่ีจะดําเนินการในแตละป พรอมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น หนวยงานสามารถใช 

งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานตาง ๆ ท่ีทําเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ ใหประชาชน

ทราบ (ดร.ณรงค สัจพันโรจน,2538) 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และจรินทร เทศวานิช (อางถึงใน เดช ดอนจันทร โคตร,2550:8)  

กลาวถึงความสําคัญของงบประมาณไววา เปนเครื่องมือในการบริหารงาน เพราะเปนแผนงานการเงินท่ี มีการ

กําหนดรายรับและรายจายของโครงการตาง ๆ   ไวลวงหนา จึงทําใหผูบริหารใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการควบคุม

นโยบายของหนวยงาน ในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการตาง ๆ ของหนวยงาน เปนเครื่องมือในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน วาไดดําเนินการตามแผนท่ีตั้งไวหรือไม ซ่ึงเปนการวัดความสามารถของผูบริหารไป

พรอมกันดวย 

สรุปไดวา ความสําคัญของงบประมาณ หมายถึง เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงานของ 

ผูบริหารทุกระดับ เพราะงบประมาณเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ ในการวางแผน ควบคุมและการ

ตัดสินใจในการวางนโยบาย เพราะเปนแผนงานการเงินท่ีมีการกําหนดการกําหนดแผนการใชจายเงิน    หรือ

ประมาณการรายรับ - รายจายลวงหนา ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน (2537) ไดวิเคราะหงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ  

2537 พบวา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับงบประมาณในปงบประมาณ 2537 ท้ังสิ้น 1,371,813,900 บาท  เม่ือ

พิจารณาอัตราการเพ่ิมของงบประมาณเทียบกับปงบประมาณ 2536 จะเห็นวาในปงบประมาณ 2537  

มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึนจากปงบประมาณ 2536 คิดเปนรอยละ 5.18 โดยมีแผนงานกิจการ

นิสิตนักศึกษา ไดรับเพ่ิมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.77 รองมาเปนแผนงานควบคุมโรคติดตอ รอยละ 32.00  

และมีแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดรับเพ่ิมนอยท่ีสุดรอยละ 0.98 แผนงานบริการทางวิชาการแก

สังคม ไดรับงบประมาณลดนอยลงกวาในปงบประมาณ 2536 คิดเปนรอยละ 36.36 ถาพิจารณาตามหมวด

รายจาย พบวา หมวดคาจางชั่วคราวไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 22.34 รองลงมาเปน

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ รอยละ 18.65 และหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา รอยละ 8.34    มี

หมวดคาสาธารณูปโภค ไดรับเพ่ิมนอยท่ีสุด รอยละ 0.62 และหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางไดรับ

งบประมาณนอยกวาปงบประมาณ 2536 คิดเปนรอยละ 3.32 
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อนงนาฎ  ธรรมบูรณวิทย (2559) ไดวิเคราะหเรื่อง การวิเคราะหงบประมาณรายจายเงินรายได     งาน

สนับสนุนการบริหารวิชาการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2559 โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหงบประมาณรายจายเงินรายไดและเปรียบเทียบรายจายแผนงานสนับสนุนการบริหาร

วิชาการ งบอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินงาน ในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุและคาครุภัณฑ ของกอง

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2559 ดําเนินการวิเคราะหโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร 

โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือคํานวณหาคารอยละ แลวนําเสนอเปนตารางและแผนภาพ ประกอบความเรียง 

พบวา รายจายงานสนับสนุนการบริหารวิชาการ ปงบประมาณ 2559 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 908,522.35 บาท โดย

จายเปนหมวดคาใชสอยมากท่ีสุด เปนจํานวนเงิน 708,222.10 บาท คิดเปนรอยละ 77.95 รองลงมาไดแก 

หมวดคาวัสดุ เปนจํานวนเงิน 141,520.25 บาท คิดเปนรอยละ 15.58 หมวดคาตอบแทน เปนจํานวนเงิน 

36,480 บาท คิดเปนรอยละ 4.02 และหมวดคาครุภัณฑ เปนจํานวนเงิน 22,300 บาท คิดเปนรอยละ 2.45 

ตามลําดับ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิเคราะห 

 

การวิเคราะหการใชจายงบประมาณเงินรายได หมวดเงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ ประจาํป 

2560-2562   ผูวิเคราะหไดดําเนินการวิเคราะหตามลําดับตอไปนี้ 

1. กําหนดข้ันตอนและวัตถุประสงคการดําเนินการวิเคราะห 

2. กําหนดเครื่องมือและเอกสารท่ีใชในการวิเคราะห การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

3. การสรุปและอภิปรายผลการเขียนรายงานผล 

 

3.1 กําหนดข้ันตอนและวัตถุประสงคการดําเนินการวิเคราะห 

 ผูวิเคราะหไดดําเนินการศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและงานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนด

วัตถุประสงคของการศึกษาวาการวิเคราะหการใชจายงบประมาณเงินรายไดหมวดเงินอุดหนุนบํารุงสโมสร

นักศึกษาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 วามีความสําคัญจําเปนเชนไรตอการบริหารจัดการของ

ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย แลวดําเนินการกําหนดข้ันตอนของการศึกษาวิเคราะห   

 

3.2 กําหนดเครื่องมือและเอกสารท่ีใชในการวิเคราะห การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

 การรวบรวมขอมูล ในการวิเคราะหครั้งนี้ ประกอบไปดวย 

1) ขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการใชจายงบประมาณบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะของฝาย

พัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปงบประมาณ  2560-2562  

2) ขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน จากผู เ ก่ียวของประกอบดวย นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา  

เลขานุการสโมสรนักศึกษา และเหรัญญิกสโมสรนักศึกษา   จํานวน 104 ราย โดยการจัดสงทางระบบ Google 

Form  

3) ทําการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะหคํานวณคาตาง ๆ และ

นําเสนอดวยกราฟรูปภาพ และประมวลผลแบบสอบถามดวยระบบ Google Form 

 

3.3 การสรุปอภิปรายผลและเขียนรายงาน 

 โดยการวิเคราะหขอมูลเอกสารและแบบสอบถามและประมวลผลดวยโปรแกรม Google Form และ

โปรแกรม Microsoft Excel ประกอบไปดวย  

1) บทท่ี 1 บทนํา เปนการนําเสนอดวยความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ประโยชน

ท่ีคาดวาจะไดรับ ขอบเขตการวิเคราะห และคําจํากัดความเบื้องตน 
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2) บทท่ี 2 เปนการนําเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ประกอบไปดวยแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงาน

วิเคราะห วิจัยท่ีเก่ียวของ 

3) บทท่ี 3 เปนการนําเสนอวิธีดําเนินการวิเคราะห ประกอบดวยข้ันตอนและวัตถุประสงคการ

ดําเนินการวิเคราะหกลุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

4) บทท่ี 4 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากขอมูลทุติยภูมิและรวบรวมขอมูล

แบบสอบถาม 

5) บทท่ี 5 เปนการนําเสนอบทสรุปและขอเสนอแนะของการวิเคราะห 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห  

 
 การวิเคราะหเรื่องการใชจายงบประมาณเงินรายไดหมวดเงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษา (คณะ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2560-2562 นี้ เปนการวิเคราะหเอกสารการใชจายงบประมาณ

ภายใตการกํากับ ควบคุม ของฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ซ่ึงผูวิเคราะหเปนผูควบคุม กํากับ

ดูแล และอํานวยความสะดวกในการใชจายงบประมาณ ดังนี้  

 

4.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละป 

 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดสรรงบประมาณใหกับสโมสรนักศึกษา โดยแยกออกเปนสามสาขาวิชาหลัก 

คือ 1.สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มี 5 คณะ ประกอบไปดวย คณะเกษตรศาสตร  คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลโลยี คณะสถาปตยกรรมศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร   2.สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มี 7 คณะ ประกอบไปดวย คณะพยาบาลศาสตร คณะ

แพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะสาธารณสุขศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร                           

และคณะสัตวแพทยศาสตร 3. สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี 11 คณะ ประกอบไปดวย คณะ

ศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรรมศาสตร 

คณะนิติศาสตร คณะสังคมศาสตรบูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร วิทยาลัย

ปกครองทองถ่ิน และวิทยาลัยนานาชาติ พบวา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนมากท่ีสุด 

11 คณะวิชา คิดเปน รอยละ 46 รองลงมาคือกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 7 คณะวิชา  คิดเปน

รอยละ 29 และนอยท่ีสุดคือกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน  6 คณะวิชา  คิดเปนรอยละ 25 

 รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนคณะท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแบงตามกลุมสาขาวิชา 

ท่ี กลุมสาขาวิชา คณะ 

1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1. คณะเกษตรศาสตร 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร 

3. คณะวิทยาศาสตร 

4. คณะเทคโนโลยี 

5.คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

6.คณะวิทยาศาสตรประยุกตและ

วิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตหนองคาย) 



 
22 

 

2 วิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

1.คณะพยาบาลศาสตร 

2. คณะแพทยศาสตร 

3.คณะเทคนิคการแพทย 

4. คณะสาธารณสุขศาสตร 

5. คณะทันตแพทยศาสตร 

6. คณะเภสัชศาสตร 

7. คณะสัตวแพทยศาสตร 

3 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  

1. คณะศึกษาศาสตร 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี

4. คณะศิลปกรรมศาสตร 

5. คณะนิติศาสตร 

6. คณะสังคมศาสตรบูรณาการ (วิทยาเขต

หนองคาย) 

7.คณะบรหิารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) 

8. คณะศิลปศาสตร (วิทยาเขตหนองคาย) 

9. คณะเศรษฐศาสตร  

10.วิทยาลัยปกครองทองถ่ิน 

11.วิทยาลัยนานาชาติ 
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แผนภูมิภาพท่ี 1 แสดงสัดสวนคณะแบงตามกลุมสาขาวิชา 

 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการจัดสรรและใชจายงบประมาณ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2560-2562 

กลุมสาขาวิชา 
2560 2561 2562 

จัดสรร ใชจริง คงเหลือ จัดสรร ใชจริง คงเหลือ จัดสรร ใชจริง คงเหลือ 

1.วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1,349,780 1,104,131 245,649 1,205,350 1,110,954 94,396 1,186,053 1,132,950 53,103 

2.วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

716,478 644,656 71,822 601,561 565,373 36,190 620,879 465,652 155,227 

3.มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

1,933,742 1,424,333 509,409 1,793,089 1,604,364 188,725 1,793,068 1,479,159 313,909 

รวม 4,000,000 3,173,120 826,880 3,600,000 3,280,691 319,311 

 

3,600,000 3,077,761 522,239 

 

รอยละ 100 79 21 100 91 9 100 85 15 

 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นวา การใชจายงบประมาณเม่ือจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวา ปการศึกษา  

2560 มีงบประมาณคงเหลือมากท่ีสุด จํานวน 826,880 บาท รองลงมา คือป 2562 จํานวน 522,239 บาท 

และนอยท่ีสุดคือป 2561 จํานวน 319,311 บาท  

 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

25%

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

29%

กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร์

46%

แสดงจาํนวนคณะทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
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ตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรและใชจายงบประมาณของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําป  

    การศึกษา 2560– 2562 จําแนกตามคณะ 

ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 

จัดสรร ใชจริง คงเหลือ จัดสรร ใชจริง คงเหลือ                   จัดสรร ใชจริง คงเหลือ 

1 
คณะ

เกษตรศาสตร 
232,630 125,000 107,630 202,551 154,000 48,551 201,899 201,000 899 

2 

คณะ

วิศวกรรมศาส

ตร 

379,381 258,311 121,070 318,529 306,294 12,235 317,492 280,000 37,492 

3 
คณะ

วิทยาศาสตร 
460,677 453,280 7,397 438,724 405,660 33,064 434,400 432,150 2,250 

4 
คณะ

เทคโนโลย ี
93,602 92,250 1,352 86,222 86,000 222 84,872 84,600 272 

5 

คณะ

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

77,892 77,720 172 77,319 77,000 319 82,481 81,600 881 

6 

คณะ

วิทยาศาสตร

ประยุกตและ

วิศวกรรมศาส

ตร (วิทยาเขต

หนองคาย) 

105,598 97,570 8,028 82,005 82,000 5 64,909 53,600 11,309 

รวม 1,349,780 1,104,131 245,649 1,205,350 1,110,954 94,396 1,186,053 1,132,950 53,103 

รอยละ 100 82 18 100 92 8 100 96 4 

 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นวา การใชจายงบประมาณเม่ือจําแนกตามกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลย ีพบวา ปการศึกษา 2560 มีงบประมาณคงเหลือมากท่ีสุด จํานวน 245,649 บาท รองลงมา คือป 

2561 จํานวน 94,396 บาท และนอยท่ีสุดคือป 2562 จํานวน 53,103 บาท  
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ตารางท่ี 4 แสดงการใชจายงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา    2560-2562  

   จําแนกตามคณะ 

 

 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นวา การใชจายงบประมาณเม่ือจําแนกตามกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

พบวา ปการศึกษา 2562 มีงบประมาณคงเหลือมากท่ีสุด จํานวน 155,227 บาท รองลงมา คือป 2560 จํานวน  

71,822 บาท และนอยท่ีสุดคือป 2562 จํานวน 36,190 บาท  

 

 

ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 

จัดสรร ใชจริง คงเหลือ จัดสรร ใชจริง คงเหลือ                   จัดสรร ใชจริง คงเหลือ 

1 
คณะพยาบาล

ศาสตร 
67,681 64,220 3,461 58,692 58,100 592 66,463 54,303 12,160 

2 
คณะ

แพทยศาสตร 
231,844 231,844 0 196,342 163,740 32,602 208,713 117,100 91,613 

3 
คณะเทคนิค

การแพทย 
85,223 71,750 13,473 70,290 70,289 1 66,702 66,390 312 

4 

คณะ

สาธารณสุข

ศาสตร 

93,733 56,160 37,573 69,821 69,700 121 70,288 70,000 288 

5 
คณะทันต

แพทยศาสตร 
56,816 47,300 9,516 48,266 48,000 266 47,935 17,640 30,295 

6 
คณะเภสัช

ศาสตร 
109,049 101,250 7,799 96,883 94,275 2,608 101,009 80,450 20,559 

7 
คณะสัตว

แพทยศาสตร 
72,132 72,132 0 61,267 61,267 0 59,769 59,769 0 

รวม 716,478 644,656 71,822 601,561 565,371 36,190 620,879 465,652 155,227 

รอยละ 100 90 10 100 94 6 100 75 25 
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ตารางท่ี 5 แสดงการใชจายงบประมาณกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา      

   2560-2562 จําแนกตามคณะ 

 

ลําดับ

ท่ี 

คณะ 2560 2561 2562 

จัดสรร ใชจริง คงเหลือ จัดสรร ใชจริง คงเหลือ                   จัดสรร ใชจริง คงเหลือ 

1 คณะศึกษาศาสตร 333,039 332,230 809 270,381 270,000 381 265,613 264,000 1,613 

2 
คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
378,203 363,200 15,003 341,725 338,725 3,000 346,899 334,850 12,049 

3 
คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี 
274,260 0 274,260 275,301 206,250 69,051 294,422 0 294,422 

4 
คณะศิลปกรรม

ศาสตร 
105,122 70,000 35,122 97,468 69,700 27,768 93,837 93,677 160 

5 คณะนิติศาสตร 284,863 284,863 0 262,297 260,299 1,998 268,123 268,123 0 

6 

คณะสังคมศาสตร

บูรณาการ (วิทยา

เขตหนองคาย) 

108,160 80,400 27,760 110,003 65,700 44,303 86,545 86,000 545 

7 

คณะบริหารธุรกิจ 

(วิทยาเขต

หนองคาย) 

155,610 119,200 36,410 149,131 132,500 16,631 134,600 133,900 700 

8 

คณะศิลปศาสตร 

(วิทยาเขต

หนองคาย) 

26,640 17,550 9,090 24,719 0 24,719 27,016 23,000 4,016 

9 คณะเศรษฐศาสตร  60,219 48,800 11,419 70,641 70,590 51 82,362 82,250 112 

10 
วิทยาลัยปกครอง

ทองถิ่น 
111,144 108,090 3,054 96,883 96,700 183 100,292 100,000 292 

11 วิทยาลัยนานาชาติ 96,482 0 96,482 94,540 93,900 640 93,359 93,359 0 

รวม 1,933,742 1,424,333 509,409 1,793,089 1,604,364 188,725 1,793,068 1,479,159 313,909 

รอยละ 100 90 10 100 94 6 100 75 25 
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จากตารางท่ี 5 จะเห็นวา การใชจายงบประมาณเม่ือจําแนกตามกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร พบวา ปการศึกษา 2560 มีงบประมาณคงเหลือมากท่ีสุด จํานวน 509,409 บาท รองลงมา คือป  

2562 จํานวน 313,909 บาท และนอยท่ีสุดคือป 2561 จํานวน 188,725 บาท  

 

ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม รอยละ 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,349,780 1,205,350 1,186,053 3,741,183 33 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 716,478 601,561 620,879 1,938,918 17 

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,933,742 1,793,089 1,793,068 5,519,899 49 

รวม 4,000,000 3,600,000 3,600,000 11,200,000 100 

 

แผนภูมิภาพท่ี 2 แสดงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

 

 
 

จากแผนภูมิท่ี 2 จะเห็นวา การจัดสรรบประมาณจําแนกตามกลุมคณะวิชา มากท่ีสุดคือ กลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 5,519,899 บาท รอยละ 49 รองลงมาคือกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน 3,741,183 รอยละ 33  และนอยท่ีสุด คือกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจํานวน 

1,938,918 บาท รอยละ 17 

 

 

3,741,183

1,938,918

5,519,899

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

แสดงงบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรร จาํแนกตามกลุม่สาขาวิชา

2560 2561 2562 รวม
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ตารางท่ี 7 แสดงการจัดสรรงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจาํป  

         การศึกษา 2560– 2562 จําแนกตามคณะ 

ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 รวม 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวนเงิน รอยละ 

1 คณะเกษตรศาสตร 232,630 202,551 201,899 637,080 17 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร 379,381 318,529 317,492 1,015,402 27 

3 คณะวิทยาศาสตร 460,677 438,724 434,400 1,333,801 36 

4 คณะเทคโนโลยี 93,602 86,222 84,872 264,696 7 

5 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 77,892 77,319 82,481 237,692 6 

6 

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร 

(วิทยาเขตหนองคาย) 

105,598 82,005 64,909 252,512 

7 

รวม 1,349,780 1,205,350 1,186,053 3,741,183 100 

 

แผนภูมิภาพท่ี 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป  

                     2560-2562 

 
 

637,080

1,015,402
1,333,801

264,696 237,692 252,512
0

200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000

แสดงการจดัสรรงบประมาณกลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

2560 2561 2562 รวม
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 จากแผนภูมิท่ี 3 จะเห็นวา การจัดสรรบประมาณจําแนกตามคณะ มากท่ีสุดคือ คณะวิทยาศาสตร 

จํานวน 1,33,801 บาท รอยละ 36 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1,015,402 รอยละ 27        

และนอยท่ีสุด คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 237,692 บาท รอยละ 6 

 

ตารางท่ี 8 แสดงการจัดสรรงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา  

              2560-2562 จําแนกตามคณะ 

ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 รวม 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวนเงิน รอยละ 

1 คณะพยาบาลศาสตร 67,681 58,692 66,463 192,836 10 

2 คณะแพทยศาสตร 231,844 196,342 208,713 636,899 33 

3 คณะเทคนิคการแพทย 85,223 70,290 66,702 222,215 11 

4 คณะสาธารณสุขศาสตร 93,733 69,821 70,288 233,842 12 

5 คณะทันตแพทยศาสตร 56,816 48,266 47,935 153,017 8 

6 คณะเภสัชศาสตร 109,049 96,883 101,009 306,941 16 

7 คณะสัตวแพทยศาสตร 72,132 61,267 59,769 193,168 10 

รวม 716,478 601,561 620,879 1,938,918 100 
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แผนภูมิภาพท่ี 4 แสดงการจัดสรรงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป  

                2560-2562 

 
  

จากแผนภูมิท่ี 4 จะเห็นวา การจัดสรรบประมาณจําแนกตามคณะ มากท่ีสุดคือ คณะแพทยศาสตร 

จํานวน 636,899 บาท รอยละ 33 รองลงมาคือ คณะเภสัชศาสตร จํานวน 306,941 บาท รอยละ 16 และนอย

ท่ีสุด คือ คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 153,017 บาท รอยละ 8 

 

ตารางท่ี 9 แสดงการจัดสรรงบประมาณกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป 

     การศึกษา 2560-2562 จําแนกตามคณะ 

ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 รวม 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

รอยละ 

1 คณะศึกษาศาสตร 333,039 270,381 265,613 869,033 16 

2 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

378,203 341,725 346,899 1,066,827 
19 

3 
คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญช ี

274,260 275,301 294,422 843,983 
15 

4 คณะศิลปกรรมศาสตร 105,122 97,468 93,837 296,427 5 

192,836

636,899

222,215 233,842
153,017

306,941

193,168

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000

แผนภมูิแสดงการจดัสรรงบประมาณกลุม่สาขาวชิาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

2560 2561 2562 รวม



 
31 

 

ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 รวม 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

รอยละ 

5 คณะนิติศาสตร 284,863 262,297 268,123 815,283 15 

6 
คณะสังคมศาสตรบูรณา

การ (วิทยาเขตหนองคาย) 

108,160 110,003 86,545 304,708 
6 

7 
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยา

เขตหนองคาย) 

155,610 149,131 134,600 439,341 
8 

8 
คณะศิลปศาสตร (วิทยา

เขตหนองคาย) 

26,640 24,719 27,016 78,375 
1 

9 คณะเศรษฐศาสตร  60,219 70,641 82,362 213,222 4 

10 วิทยาลัยปกครองทองถ่ิน 111,144 96,883 100,292 308,319 6 

11 วิทยาลัยนานาชาต ิ 96,482 94,540 93,359 284,381 5 

รวม 1,933,742 1,793,089 1,793,068 5,519,899 100 

 

แผนภูมิภาพท่ี 5 แสดงการจัดสรรงบประมาณกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรละสังคมศาสตร  

          ประจาํป 2560-2562 

 

869,033
1,066,827

843,983

296,427

815,283

304,708
439,341

78,375
213,222 308,319284,381
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600,000
800,000

1,000,000
1,200,000

แสดงการจดัสรรงบประมาณกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตรล์ะสงัคมศาสตร ์

2560 2561 2562 รวม
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จากแผนภูมิท่ี 5 จะเห็นวา การจัดสรรบประมาณจําแนกตามคณะ มากท่ีสุดคือ คณะมนุษยศาสตรละ

สังคมศาสตร  จํานวน 1,066,827 บาท รอยละ 19 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร จํานวน 869,033 บาท รอย

ละ 16  และนอยท่ีสุด คือ คณะศิลปศาสตร (วิทยาเขตหนองคาย) จํานวน 78,375 บาท รอยละ 1 

 

ตารางท่ี 10 แสดงการเบิกจายงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําป 

     การศึกษา 2560-2562  จําแนกตามคณะ 

ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 รวม 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

รอยละ 

1 คณะเกษตรศาสตร 125,000 154,000 201,000 480,000 14 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร 258,311 306,294 280,000 844,605 25 

3 คณะวิทยาศาสตร 453,280 405,660 432,150 1,291,090 39 

4 คณะเทคโนโลยี 92,250 86,000 84,600 262,850 8 

5 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 77,720 77,000 81,600 236,320 7 

6 

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร 

(วิทยาเขตหนองคาย) 

97,570 82,000 53,600 233,170 

7 

รวม 1,104,131 1,110,954 1,132,950 3,348,035 100 
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      แผนภูมิภาพท่ี 6 แสดงการเบิกจายงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

      ประจําป 2560-2562 

      
 

  จากแผนภูมิภาพท่ี 6 จะเห็นวา การเบิกจายงบประมาณจําแนกตามคณะ มากท่ีสุดคือ คณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 1,291,090 บาท รอยละ 39 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 844,605 รอย

ละ 25 และนอยท่ีสุด คือ คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตหนองคาย) จํานวน 

224,700 บาท รอยละ 7 โดยสวนใหญสามารถดําเนินการไดตามแผน และสาเหตุท่ีบางคณะไมสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนเนื่องมาจากความไมพรอมของผูจัดโครงการ ขาดการบริหารเวลา ขาดการประสานงาน

กับหลาย ๆ ฝาย สถานท่ีจัดกิจกรรมไมเหมาะสม ความไมพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  

 

ตารางท่ี 11 แสดงการเบิกจายงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา  

     2560-2562 จําแนกตามคณะ 

ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 รวม 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวนเงิน รอยละ 

1 คณะพยาบาลศาสตร 64,220 58,100 54,303 176,623 11 

2 คณะแพทยศาสตร 231,844 163,740 117,100 512,684 31 

3 คณะเทคนิคการแพทย 71,750 70,289 66,390 208,429 12 

480,000

844,605

1,291,090

262,850 236,320 233,170

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000
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ช่ือแผนภมูิ

2560 2561 2562 รวม
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ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 รวม 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวนเงิน รอยละ 

4 คณะสาธารณสุขศาสตร 56,160 69,700 70,000 195,860 12 

5 คณะทันตแพทยศาสตร 47,300 48,000 17,640 112,940 7 

6 คณะเภสัชศาสตร 101,250 94,275 80,450 275,975 16 

7 คณะสัตวแพทยศาสตร 72,132 61,267 59,769 193,170 12 

รวม 644,656 565,371 465,652 1,675,681 100 

 

แผนภูมิภาพท่ี 7  แสดงการเบิกจายงบประมาณกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

            ประจําป 2560-2562 

 
     

 จากแผนภูมิท่ี 7 พบวา การเบิกจายงบประมาณจําแนกตามคณะ มากท่ีสุดคือ คณะแพทยศาสตร 

จํานวน 512,684 บาท รอยละ 31  รองลงมาคือ คณะเภสัชศาสตร  จํานวน 275,975  รอยละ 16               

และนอยท่ีสุด คือ คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 112,940 บาท รอยละ 7 โดยสวนใหญสามารถดําเนินการได

ตามแผน และสาเหตุท่ีบางคณะไมสามารถดําเนินการไดตามแผนเนื่องมาจากขาดการประสานงานกับหลายๆ

176,623

512,684

208,429 195,860

112,940

275,975

193,170
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100,000
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แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณกลุม่สาขาวชิาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

2560 2561 2562 รวม
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ฝาย การเตรียมความพรอมของรุนพ่ีท่ีทําหนาท่ีดูแลรุนนอง การประชาสัมพันธท่ีไมท่ัวถึง ความเขาใจดาน

ระเบียบการเบิกจายนอย ขาดการวางแผน การไมตรงตอเวลาของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

 

ตารางท่ี 12  แสดงการเบิกจายงบประมาณกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป 

     การศึกษา 2560-2562 จําแนกตามคณะ 

ลําดับท่ี คณะ 2560 2561 2562 รวม 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

จํานวน

เงิน 

รอยละ 

1 คณะศึกษาศาสตร 332,230 270,000 264,000 866,230 19 

2 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

363,200 338,725 334,850 1,036,775 
23 

3 
คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญช ี

0 206,250 0 206,250 
5 

4 คณะศิลปกรรมศาสตร 70,000 69,700 93,677 233,377 5 

5 คณะนิติศาสตร 284,863 260,299 268,123 813,285 18 

6 
คณะสังคมศาสตรบูรณา

การ (วิทยาเขตหนองคาย) 

80,400 65,700 86,000 232,100 
5 

7 
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยา

เขตหนองคาย) 

119,200 132,500 133,900 385,600 
9 

8 
คณะศิลปศาสตร (วิทยา

เขตหนองคาย) 

17,550 0 23,000 40,550 
1 

9 คณะเศรษฐศาสตร  48,800 70,590 82,250 201,640 4 

10 วิทยาลัยปกครองทองถ่ิน 108,090 96,700 100,000 304,790 7 

11 วิทยาลัยนานาชาต ิ 0 93,900 93,359 187,259 4 

รวม 1,424,333 1,604,364 1,479,159 4,507,856 100 
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แผนภูมิภาพท่ี 8  แสดงการเบิกจายงบประมาณกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

            ประจําป 2560-2562 

 
 

 จากแผนภูมิท่ี 8 พบวา การเบิกจายงบประมาณจําแนกตามคณะ มากท่ีสุดคือ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 1,036,775 บาท รอยละ 23 รองลงมาคือ ศึกษาศาสตรจํานวน 866,230 รอยละ 19 และ

นอยท่ีสุด คือ คณะศิลปะศาสตร วิทยาเขตหนองคาย  จํานวน 40,550 บาท รอยละ 1 โดยสวนใหญสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน และสาเหตุท่ีบางคณะไมสามารถดําเนินการไดตามแผนเนื่องมาจากความไมพรอมของผู

จัดโครงการ ขาดการบริหารเวลา ขาดการประสานงานกับหลายๆ ฝาย ผูจัดกิจกรรมมีความรูความเขาใจเรื่อง

กฎระเบียบไมเพียงพอเนื่องจากมีการผลัดเปลี่ยนเจาหนาท่ีผูดูแลนักศึกษา  

 

ตารางท่ี 13  แสดงการเบิกจายงบประมาณ  ประจําปการศึกษา 2560-2562  

ลําดับ

ท่ี 
คณะ 

ปงบประมาณ

2560 (บาท) 

ปงบประมาณ

2561 (บาท) 

ปงบประมาณ

2562 (บาท) 

รวม 

จํานวนเงิน รอยละ 

1 คณะวิทยาศาสตร  453,280 405,660 432,150 14 14 

2 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

363,200 338,725 334,850 
11 11 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร  258,311 306,294 280,000 9 9 

866,230

1,036,775

206,250 233,377

813,285

232,100
385,600

40,550
201,640

304,790
187,259
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200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000
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แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณกลุม่สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

2560 2561 2562 รวม
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ลําดับ

ท่ี 
คณะ 

ปงบประมาณ

2560 (บาท) 

ปงบประมาณ

2561 (บาท) 

ปงบประมาณ

2562 (บาท) 

รวม 

จํานวนเงิน รอยละ 

4 คณะศึกษาศาสตร 332,230 270,000 264,000 9 9 

5 

คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี 

0 206,250 0 
2 2 

6 คณะนิติศาสตร 284,863 260,299 268,123 9 9 

7 คณะเกษตรศาสตร  125,000 154,000 201,000 5 5 

8 คณะแพทยศาสตร  231,844 163,740 117,100 5 5 

9 คณะเภสัชศาสตร  101,250 94,275 80,450 3 3 

10 

คณะสาธารณสุข

ศาสตร  

56,160 69,700 70,000 
2 2 

11 คณะศิลปกรรมศาสตร  70,000 69,700 93,677 2 2 

12 

วิทยาลัยการปกครอง

ทองถ่ิน  

108,090 96,700 100,000 
3 3 

13 วิทยาลัยนานาชาติ  0 93,900 93,359 2 2 

14 คณะเทคโนโลยี  92,250 86,000 84,600 3 3 

15 คณะเทคนิคการแพทย  71,750 70,289 66,390 2 2 

16 คณะสัตวแพทยศาสตร  72,132 61,269 59,769 2 2 

17 

คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร  

77,720 77,000 81,600 
2 2 

18 คณะพยาบาลศาสตร  64,220 58,100 54,303 2 2 

19 คณะทันตแพทยศาสตร  47,300 48,000 17,640 1 1 

20 คณะเศรษฐศาสตร 48,800 70,590 82,250 2 2 
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ลําดับ

ท่ี 
คณะ 

ปงบประมาณ

2560 (บาท) 

ปงบประมาณ

2561 (บาท) 

ปงบประมาณ

2562 (บาท) 

รวม 

จํานวนเงิน รอยละ 

21 

คณะวิทยาศาสตร

ประยุกตและ

วิศวกรรมศาสตร 

 วิทยาเขตหนองคาย 

97,570 82,000 53,600 

2 2 

22 

คณะสังคมศาสตร

บูรณาการ  

วิทยาเขตหนองคาย 

80,400 65,700 86,000 

2 2 

23 
คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาเขตหนองคาย 

119,200 132,500 133,900 
4 4 

24 
คณะศิลปศาสตร 

วิทยาเขตหนองคาย 

17,550 0 23,000 
0 0 

รวม 3,173,120 3,280,691 3,077,761 9,531,572 100 

รอยละ 33 34 32 100  
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แผนภูมิภาพท่ี 9 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีเบิกจายประจําปการศึกษา 2560-2562  

 
จากแผนภูมิท่ี 9 พบวา งบประมาณท่ีเบิกจาย มากท่ีสุด คือ ป 2561 จํานวน 3,280,691 บาท รอยละ 

34 รองลงมาคือ ป 2560 จํานวน 3,173,120  รอยละ 33  นอยสุดคือ ป 2562 จํานวน 3,077,761 บาท รอย

ละ 32 

 

4.2 ปญหา อุปสรรคในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา  

 จากแบบสอบถาม อุปสรรคในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จากกลุมผูนําองคการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560-2562 จํานวนแบบสอบถามท่ีสงไปท้ังสิ้น จํานวน 104 

คน ตอบกลับ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 71.20 ประกอบดวยนายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกสโมสร

นักศึกษา เลขานุการสโมสรนักศึกษา และเหรัญญิกสโมสรนักศึกษา  ดังนี้ 

ตอนท่ี1 ขอมูลท่ัวไป 

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนของกลุมผูนํานักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา 

กลุมผูนํานักศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

นายกสโมสรนักศึกษา 45 59.21 

อุปนายกสโมสรนักศึกษา 15 19.74 

เลขานุการสโมสรนักศึกษา 8 10.53 

เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา   8 10.53 

รวม 76 100 

    

3,173,120

3,280,691

3,077,761

งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  ประจาํปีการศกึษา 2560-2562 

2560 2561 2562
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จากตารางท่ี 14  เม่ือจําแนกตามตําแหนงกลุมผูนํานักศึกษา พบวา ตําแหนงนายกนักศึกษา  มีจํานวน

การตอบมากท่ีสุด 45 คน คิดเปน รอยละ 59.21 รองลงมาคือตําแหนงอุปนายกสโมสรนักศึกษา   จํานวน 15 

คิดเปน รอยละ 19.74  และนอยท่ีสุดคือตําแหนงเลขานุการสโมสรนักศึกษาและเหรัญญิกสโมสรนักศึกษา  

จํานวน  8 คน เทากัน  คิดเปนรอยละ 10.53 

 

ตารางท่ี 15 แสดงสาขาวิชาของกลุมผูนํานักศึกษา  

กลุมสาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 30 62 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 19 13 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27 25 

รวม 76 100 

จากตารางท่ี 15  เม่ือจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวากลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนการ

ตอบมากท่ีสุด 30 คน คิดเปน รอยละ 62 รองลงมาคือกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 27 คน คิด

เปนรอยละ 25 และนอยสุดคือกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 27 คิดเปนรอยละ 13  

 

ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนกลุมผูนํานักศึกษา ตามปการศึกษา 2560-2562 

ปการศึกษา กลุมผูนํานักศึกษา (คน) รอยละ 

2560 43 56.58 

2561 20 26.32 

2562 13 17.11 

รวม 76 100 

  

จากตารางท่ี 16 เม่ือจําแนกกลุมผูนํานักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามกลับตามปการศึกษา พบวาเปน

กลุมผูนํานักศึกษาปการศึกษา 2560 มีจํานวนมากท่ีสุด 43 คน คิดเปน รอยละ56.58 รองลงมาคือกลุมผูนํา

นักศึกษาปการศึกษา 2561 จํานวน 20 คิดเปน รอยละ 26.32  และนอยท่ีสุดคือกลุมผูนํานักศึกษาปการศึกษา 

2562 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 17.11 
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ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนกลุมผูนํานักศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  

กลุมสาขาวิชา จํานวน (คน) รอยละ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 30 39.47 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 19 25 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27 35.53 

รวม 76 100 

 

จากตารางท่ี 17  เม่ือจําแนกกลุมผูนํานักศึกษาตามกลุมสาขาวิชา พบวาเปนกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีจํานวนมากท่ีสุด 30 คน คิดเปน รอยละ 39.47 รองลงมาคือกลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 27 คน คิดเปน รอยละ 35.53  และนอยท่ีสุดคือกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 19 คน   คิดเปนรอยละ 25 

 

ตอนท่ี 2 ปญหา อุปสรรคในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

ตารางท่ี 18 แสดงความคิดเห็นของกลุมผูนํานักศึกษาตอการไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

รายการ กลุมผูนํานักศึกษา (คน) รอยละ 

เพียงพอ 15 19.75 

ไมเพียงพอ 29 38.15 

มีความลาชา 32 42.10 

รวม 76 100 

 

จากตารางท่ี 18 เม่ือจําแนกการความคิดเห็นของกลุมผูนํานักศึกษาตอการไดรับการจัดสรร

งบประมาณ จํานวน 76 คน พบวามีความลาชามากท่ีสุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 42.10 รองลงมาคือไม

เพียงพอ จํานวน 29 คน คิดเปน รอยละ 38.15 และนอยท่ีสุดคือ เพียงพอ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

19.75 
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ตารางท่ี 19 แสดงความคิดเห็นของกลุมผูนํานักศึกษาตองบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามกลุมสาขา 

กลุมสาขาวิชา เพียงพอ ไมเพียงพอ ลาชา รวม รอยละ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 8 10 12 30 39.47 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 4 6 9 19 25 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 13 11 27 35.53 

รวม 15 29 32 76 รวม 

รอยละ 19.74 38.16 42.11 100 

 

จากตารางท่ี 19 เม่ือจําแนกความคิดเห็นของกลุมผูนํานักศึกษาตองบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามกลุม

สาขา พบวากลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากท่ีสุด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 39.47 รองลงมาคือ

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 27 คน คิดเปน  รอยละ 35.53  และนอยท่ีสุดคือกลุมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 25  

โดยกลุมผูนํานักศึกษาไดมีขอเสนอแนะ คือ ไดรับการสรรงบประมาณนอยกวาที่ขอไปและลาชากวา

กําหนด ฝายบริหารมหาวิทยาลัยควรจัดการหารือกับทีมจัดกิจกรรมถึงรูปแบบของกิจกรรมและรายจายที่

คาดวาจะเกิด เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดของการจัดสรรงบประมานที่เพียงพอ งบประมาณโครงการควร

คํานึงถึงกิจกรรมของทางคณะที่จัดขึ้นจริง เนื่องจากการคํานวณงบประมาณคิดตามจํานวนนักศึกษา เชน 

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรมีจํานวนไมมาก แตการจัดกิจกรรมภายในคณะจริง ๆ คอนขางมีกิจกรรมที่เยอะ 

ควรกระจายงบประมาณใหกับทุกโครงการที่จัดกิจกรรมไมเพียงแตใหเฉพาะกิจกรรมที่มีตามแผนงานของ   

ทุก ๆ ป  ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ หรือสามารถแบงเบาภาระของนักศึกษาได เชน หากไมสามารถ

จัดสรรงบประมาณใหไดทั้งหมด อาจจัดสรรงบประมาณใหรอยละ 60 ของงบท้ังหมด สวนท่ีเหลือรอยละ 40 

นักศึกษาเปนผูจัดหาเอง หรืองบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ใหอยูภายใตดุลยพินิจ

ของสโมสรนักศึกษา วาจะจัดการกับงบประมาณท่ีเหลืออยางไร หรือโยกยายงบนี้สําหรับใชจัดกิจกรรมตอไป 

โดยใชใบเสร็จรับเงินท่ีมีเลขทะเบียน ยื่นใหแกทางคณะ เพ่ือใชเปนหลักฐานในการใชจายงบประมาณดังกลาว 

นักศึกษามีจํานวนมากงบประมาณตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาจึงไมสามารถบริหารจัดการตอความตองการ

และความสนใจของนักศึกษาได  งบประมาณสวนกลางควรคํานึงถึง บทบาทของการทํางานดาน  ตาง ๆ ของ

นักศึกษาแตละคณะอยางเหมาะสม ควรเพ่ิมงบประมาณสําหรับอาหาร ควรเพ่ิมงบประมาณตอหัว อยากใหมี

การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา (ผูที่จะไดรับประโยชนในการเขารวมกิจกรรม) และ

อยากใหการอนุมัติงบประมาณโครงการ ดําเนินการไปดวยความรวดเร็ว ไมลาชาจนเกินไปเนื่องดวยการจัด

กิจกรรมบางกิจกรรมจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดและใหทันกับชวงระยะเวลาที่ไดวางแผนเอาไว จึงทํา

ใหจําเปนตองหาทุนหรือขอเบิกทางจากคณะฯ กอนเพ่ือจัดกิจกรรมใหไดตามระยะเวลาที่วางไว บางโครงการ
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ไดรับงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เชน ระยะเวลาที่จัดยาวนานแตไดรับ

งบประมาณนอย เชนโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม เนื่องดวยมีบางกิจกรรมที่ตองใชงบประมาก

ทําให มีความลาชาในการเบิกมาใชในกิจกรรม ในขั้นตอนของการเตรียมความพรอมกอนถึงวันกิจกรรมจริง 

บางครั้งทําใหตองมีการนําเงินสวนอื่นสํารองจายไปกอน ทําใหไมเกิดสภาพคลองในการทํากิจกรรม ตองการ

ใหมีการจัดสรรงบประมาณใหกับสโมสรนักศึกษาโดยตรง เพราะสโมสรคณะสังคมศาสตรบูรณาการ วิทยา

เขตหนองคายตองมีการสํารองเงินจายเองในบางโครงการ เพราะงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมาไดชา 

 

ตารางท่ี 20 แสดงปญหา อุปสรรค ดานการเบิกจายเงินของโครงการ/กิจกรรม ของกลุมผูนํานักศึกษา 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ขาดการวางแผนการใชจายงบประมาณ 16 21 

ขาดความเข า ใจด านระเบียบการ

เบิกจาย 45 59 

อ่ืน ๆ  15 20 

รวม 76 100 

 

จากตารางท่ี 20  เม่ือจําแนกปญหา อุปสรรค ดานการเบิกจายเงินของโครงการ/กิจกรรม ของกลุม

ผูนํานักศึกษา พบวาขาดความเขาใจดานระเบียบการเบิกจายมากท่ีสุด จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 59 

รองลงมาคือขาดการวางแผนการใชจายงบประมาณ จํานวน 16 คน คิดเปน  รอยละ 21 และนอยท่ีสุดคือดาน

อ่ืน ๆ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 20 

ตารางท่ี 21 แสดงปญหา อุปสรรค ดานการเบิกจายเงินของโครงการ/กิจกรรม ของกลุมผูนํานักศึกษา 

     จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา ขาดการวาง

แผนการใช

จาย

งบประมาณ 

ขาดความ

เขาใจดาน

ระเบียบการ

เบิกจาย 

อ่ืน ๆ รวม รอยละ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 16 6 30 59.21 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 3 14 2 19 21.05 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 15 7 27 19.74 

รวม 16 45 15 76 รวม 

รอยละ 21.05 59.21 19.74 100 
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จากตารางท่ี 21  เม่ือจําแนกปญหา อุปสรรค ดานการเบิกจายเงินของโครงการ/กิจกรรม ของกลุม

ผูนํานักศึกษา ตามกลุมสาขาวิชา พบวากลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากท่ีสุด จํานวน 30 คน คิดเปน

รอยละ 59.21 รองลงมาคือกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 19 คน คิดเปน รอยละ 21.05  และนอยท่ีสุด

คือกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 19.74  

โดยกลุมผูนํานักศึกษาไดมีมีขอเสนอแนะ คือ ควรชี้แจงเกี่ยวกับคาใชจายที่สามารถเบิกจายได โดย

ขอใหทางคณะมีการจัดอบรมในการเบิกจาย  ขาดประสบการณ และการสรุปผลการทํากิจกรรมจากรุนที่แลว  

ควรมีคูมือการเบิกจายเงินที่ถูกตองใหแตละสโมสรนักศึกษาเพื่อเปนการศึกษาการเบิกจายเงินเบื้องตน 

เสนอแนะใหมีการจัดทํารายละเอียดขั้นตอนการเบิกจาย เปนลายลักษณอักษรมอบใหแกสโมสรนักศึกษา 

เพื่อใชในการศึกษาขั้นตอนที่ถูกตอง ในการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งสามารถลดความผดพลาดที่เกิดจาก

นักศึกษาผู เบิกจายได อยากใหมีการอบรมและแนะนําระเบียบการเบิกจายใหละเอียดแกทุก ๆ สโมสร

นักศึกษา ควรมีการแนะแนวการเบิกงบประมาณแบบเขาใจงาย  คาใชจายบางประเภทไมสามารถแสดงใน

รายการใบเสร็จเบิกจายได เชน การจัดกิจกรรมตองมีการเตรียมงานลวงหนากอนวันจริง ซึ่งตองมีคาใชจาย

ในการซื้ออาหารใหนักศึกษาที่มารวมกิจกรรม ควรมีอบรมขั้นตนสําหรับทุกสโมสร ควรมีการอบรมให

คณะทํางานสโมสรมีความเขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจายงบประมาณแตละโครงการที่

จัดทํา และควรมีการติดตามความคืบหนาจากที่ปรึกษาโครงการเปนระยะ ๆ อยากใหนักพัฒนานักศึกษา

ประจําคณะไดชี้แจงและใหคําปรึกษามากกวาการปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 

ตารางท่ี 22  แสดงปญหาดานศักยภาพของบุคลากร 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ผูรับผิดชอบโครงการขาดความรู ความ

เขาใจ ในข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจาย 
38 50 

ผูรับผิดชอบโครงการขาดความรู ความ

เขาใจ ในข้ันตอนการขออนุมัติหลักการ 
21 28 

อ่ืน ๆ  17 22 

รวม 76 100 

 

จากตารางท่ี 22  เม่ือจําแนกปญหาดานศักยภาพของบุคลากร พบวาผูรับผิดชอบโครงการขาดความรู        

ความเขาใจ ในข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจาย มากท่ีสุด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ
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ผูรับผิดชอบโครงการขาดความรู ความเขาใจ ในข้ันตอนการขออนุมัติหลักการ จํานวน 21 คน คิดเปน  รอยละ 

28 และนอยท่ีสุดคือดานอ่ืน ๆ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 22 

ตารางท่ี 23 แสดงปญหาดานศักยภาพของบุคลากร จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา ผูรับผิดชอบ

โครงการขาด

ความรู ความ

เขาใจ ใน

ข้ันตอนการ

ขออนุมัติ

เบิกจาย 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ

ขาดความรู 

ความเขาใจ 

ในข้ันตอน

การขอ

อนุมัติ

หลักการ 

อ่ืน ๆ รวม รอยละ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13 8 9 30 39.47 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 15 3 1 19 25 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 10 7 27 35.53 

รวม 38 21 17 76 รวม 

รอยละ 50 27.63 22.37 100 

 

จากตารางท่ี 23 เม่ือจําแนกปญหาดานศักยภาพของบุคลากรตามกลุมสาขาวิชา พบวากลุมวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากท่ีสุด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 39.47 รองลงมาคือกลุมมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรจํานวน 27 คน คิดเปน รอยละ 35.53  และนอยท่ีสุดคือกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 19 

คน คิดเปนรอยละ 25  

โดยกลุมผูนํานักศึกษาไดมีมีขอเสนอแนะ คือ บุคลากรของคณะหลายครั้งปฏิบัติงานลาชา ควรมีวิธี

บริหารจัดการ และใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติทุกโครงการในวันสัมมนาสโมสรนักศึกษาเพื่อ

ความเขาใจท่ีตรงกัน  นอกจากเจาหนาท่ีและเหรัญญิก ยังมีบุคคลอื่นท่ีมาชวยงาน แตขาดความเขาใจในการ

เบิกงบประมาณทําใหวุ นวายในชวงหลังกิจกรรม ที่ตองมาเคลียรภายหลังวางบในสวนไหนที่เบิกไดบาง 

ตองการใหทุกคนไดรับความรูในสวนนี้อยางทั่วถึง เจาของโครงการควรปรึกษารายละเอียดการใชจายและ

วิธีการเขียนบิลการซื้อของชําระเงินกับเหรัญญิกเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน เพราะขาดทักษะการวัดและ

ประเมินที่เปนมาตรฐานตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไมสามารถทําไดแทจริง นักศึกษา(เจาของโครงการ) ยังไม

เขาใจในการขอใบเสร็จเบิกจาย จึงทําใหดําเนินการลาชา  ผูเกี่ยวของที่ตองใชงบประมาณของโครงการ/
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กิจกรรมขาดความเขาใจในระเบียบการเบิกจาย ในบางครั้งทําใหเกิดปญหาใบเสร็จรับเงินไมสามารถนํามา

เคลียร บ ิลงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมได  ควรมีการอบรมใหเจ าของโครงการมีความเข าใจ

กระบวนการ ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจายงบประมาณแตละโครงการที่จัดทํา รวมถึงกรอบเวลาในการ

ดําเนินขั้นตอนตาง ๆ อยากใหนักพัฒนานักศึกษาประจําคณะไดชี้แจงและใหคําปรึกษามากกวาการปฏิบัติ

หนาท่ีแทน 

 

ตารางท่ี 24 แสดงปญหาดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ี 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

อุปกรณท่ีใชจัดกิจกรรมไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ 44 58 

อุปกรณตาง ๆ ไมสามารถใชงานได 13 17 

สถานท่ีไมเพียงพอ ไมสามารถใชงานได 10 13 

อ่ืน ๆ  9 12 

รวม 76 100 

 

จากตารางท่ี 24 เม่ือจําแนกปญหาดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ี พบวาอุปกรณท่ีใชจัดกิจกรรมไดรับการ

สนับสนุนไมเพียงพอมากท่ีสุด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 58 รองลงมาคืออุปกรณตาง ๆ ไมสามารถใชงาน

ได จํานวน 13 คน คิดเปน  รอยละ 17 และนอยท่ีสุดคือดานอ่ืน ๆ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12 

ตารางท่ี 25 แสดงปญหาดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ี จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา อุปกรณท่ีใชจัด

กิจกรรมไดรับ

การสนับสนุน

ไมเพียงพอ 

อุปกรณตาง 

ๆ ไมสามารถ

ใชงานได 

สถานท่ีไม

เพียงพอ ไม

สามารถใช

งานได 

อ่ืน ๆ รวม รอยละ 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยี 
19 3 4 4 30 39.47 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 6 6 3 4 19 25 

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร 
19 4 3 1 27 35.53 

รวม 44 13 10 9 76 รวม 

รอยละ 57.89 17.11 13.16 11.84 100 
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จากตารางท่ี 25   เม่ือจําแนกปญหาดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ีตามกลุมสาขาวิชาพบวากลุมวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากท่ีสุด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 39.47 รองลงมาคือกลุมมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรจํานวน 27 คน คิดเปน รอยละ 35.53  และนอยท่ีสุดคือกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 19 

คน คิดเปนรอยละ 25  

โดยกลุมผูนํานักศึกษาไดมีมีขอเสนอแนะ คือ มีความตองการใหทางมหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณให

ทางคณะยืมไดมากข้ึน เชน วิทยุ เพราะทางคณะมีไมเพียงพอใชในการทํากิจกรรม  อุปกรณถูกใชงานมานาน

หลายรุน จึงเสื่อมสภาพใชงานไมได และสภาพพื้นที่บางจุดในคณะไมเอื้อตอการจัดทํากิจกรรม สถานที่ใน

การจัดกิจกรรมไมเพียงพอ ลานจอดรถจักรยานยนตไฟสองสวางไมท่ัวถึง ซ่ึงเปนจุดเสี่ยงท่ีอาจเกิดเหตุการณ

ท่ีไมคาดคิดข้ึนได  
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

 จากการวิเคราะหการใชจายงบประมาณบํารุงสโมสรนักศึกษา (คณะ) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป

งบประมาณ 2560-2562 ภายใตการกํากับ ควบคุม ของฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย สรุปได 

ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเอกสารแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 

5.1.1 การใชจายงบประมาณเงินรายได หมวดเงินบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ ปงบประมาณ  

2560-2562  

1) งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

จํานวนกลุมสาขาวิชาวิชาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด คือกลุมสาขาวิชา 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5,519,899 บาท  คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3,741,183 บาท คิดเปนรอยละ 33 และนอยท่ีสุดคือ กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1,938,918 บาท คิดเปนรอยละ 17 โดยการจัดสรรงบประมาณบํารุงสโมสร

นักศึกษา (คณะ) จัดสรรงบประมาณใหแตละคณะวิชาคิดตามรายหัวนักศึกษา  ซ่ึงการใชจายงบประมาณนั้น

ตองตรงตามวัตถุประสงคการอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เปนไปตามนโยบายของผูบริหารฝายพัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขตหนองคาย และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2) การเบิกจายงบประมาณ ประจาํปการศึกษา 2560-2562  

การเบิกจายงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2560-2562 สําหรับระยะเวลา 3 ป  

งบประมาณท่ีเบิกจาย มากท่ีสุด คือ ป 2561 จํานวน 3,280,691 บาท รอยละ 34 รองลงมาคือ ป 2560 

จํานวน 3,173,120  รอยละ 33  นอยสุดคือ ป 2559 จํานวน 3,077,761 บาท รอยละ 32  โดยสวนใหญ

สามารถดําเนินการไดตามแผน และสาเหตุท่ีบางคณะไมสามารถดําเนินการไดตามแผนเนื่องมาจากขาดการ

ประสานงานกับหลาย ๆ ฝาย การเตรียมความพรอมของรุนพ่ีท่ีทําหนาท่ีดูแลรุนนอง การประชาสัมพันธท่ีไม

ท่ัวถึง ความเขาใจดานระเบียบการเบิกจายนอย ขาดการวางแผน การไมตรงตอเวลาของนักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม 

3) การเบิกจายงบประมาณของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 

การศกึษา 2560-2562 

        การเบิกจายงบประมาณจําแนกตามคณะ มากท่ีสุดคือ คณะวิทยาศาสตร จํานวน 

1,291,090 บาท รอยละ 39 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 844,605 รอยละ 25 และนอยท่ีสุด 
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คือ คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร (วิทยาเขตหนองคาย) จํานวน 224,700 บาท รอยละ 7 

โดยสวนใหญสามารถดําเนินการไดตามแผน และสาเหตุท่ีบางคณะไมสามารถดําเนินการไดตามแผนเนื่องมาจาก

ความไมพรอมของผูจัดโครงการ ขาดการบริหารเวลา ขาดการประสานงานกับหลาย ๆ ฝาย สถานท่ีจัดกิจกรรม

ไมเหมาะสม ความไมพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

 

4) การเบิกจายงบประมาณของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป 

การศึกษา 2560-2562 

       การเบิกจายงบประมาณจําแนกตามคณะ มากท่ีสุดคือ คณะแพทยศาสตร จํานวน 

512,684 บาท รอยละ 31  รองลงมาคือ คณะเภสัชศาสตร  จํานวน 275,975  รอยละ 16  และนอยท่ีสุด คือ 

คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 112,940 บาท รอยละ 7 โดยสวนใหญสามารถดําเนินการไดตามแผน และ

สาเหตุท่ีบางคณะไมสามารถดําเนินการไดตามแผนเนื่องมาจากขาดการประสานงานกับหลายๆฝาย การเตรียม

ความพรอมของรุนพ่ีท่ีทําหนาท่ีดูแลรุนนอง การประชาสัมพันธท่ีไมท่ัวถึง ความเขาใจดานระเบียบการเบิกจาย

นอย ขาดการวางแผน การไมตรงตอเวลาของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

 

5) การเบิกจายงบประมาณของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 

การศึกษา 2560-2562 

               การเบิกจายงบประมาณจําแนกตามคณะ มากท่ีสุดคือ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 1,036,775 บาท รอยละ 23 รองลงมาคือ ศึกษาศาสตรจํานวน 866,230 รอยละ 19 และ

นอยท่ีสุด คือ คณะศิลปะศาสตร วิทยาเขตหนองคาย  จํานวน 40,550 บาท รอยละ 1 โดยสวนใหญสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน และสาเหตุท่ีบางคณะไมสามารถดําเนินการไดตามแผนเนื่องมาจากความไมพรอมของผู

จัดโครงการ ขาดการบริหารเวลา ขาดการประสานงานกับหลายๆ ฝาย ผูจัดกิจกรรมมีความรูความเขาใจเรื่อง

กฎระเบียบไมเพียงพอเนื่องจากมีการผลัดเปลี่ยนเจาหนาท่ีผูดูแลนักศึกษา  

 

5.1.2 ปญหา อุปสรรคในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา  
1) ดานงบประมาณ 

      เม่ือจําแนกการความคิดเห็นของกลุมผูนํานักศึกษาตอการไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

พบวามีความลาชามากท่ีสุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 42.10 รองลงมาคือไมเพียงพอ จํานวน 29 คน คิด

เปน รอยละ 38.15 และนอยท่ีสุดคือ เพียงพอ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 19.75 
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ตารางท่ี  26 แสดงความคิดเห็นของกลุมผูนํานักศึกษาตอการไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

รายการ กลุมผูนํานักศึกษา (คน) รอยละ 

1. เพียงพอ 15 19.75 

2. ไมเพียงพอ 29 38.15 

3. มีความลาชา 32 42.10 

รวม 76 100 

 

โดยกลุมผูนํานักศึกษาไดมีขอเสนอแนะ คือ ไดรับการสรรงบประมาณนอยกวาท่ีขอไปและ 

ลาชากวากําหนด ฝายบริหารมหาวิทยาลัยควรจัดการหารือกับทีมจัดกิจกรรมถึงรูปแบบของกิจกรรมและ

รายจายที่คาดวาจะเกิด เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดของการจัดสรรงบประมานที่เพียงพอ งบประมาณ

โครงการควรคํานึงถึงกิจกรรมของทางคณะที่จัดขึ้นจริง เนื่องจากการคํานวณงบประมาณคิดตามจํานวน

นักศึกษา เชน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรมีจํานวนไมมาก แตการจัดกิจกรรมภายในคณะจริง ๆ คอนขางมี

กิจกรรมท่ีเยอะ ควรกระจายงบประมาณใหกับทุกโครงการท่ีจัดกิจกรรมไมเพียงแตใหเฉพาะกิจกรรมท่ีมีตาม

แผนงานของทุก ๆ ป  ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ หรือสามารถแบงเบาภาระของนักศึกษาได เชน 

หากไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหไดทั้งหมด อาจจัดสรรงบประมาณใหรอยละ 60 ของงบทั้งหมด สวนท่ี

เหลือรอยละ 40 นักศึกษาเปนผูจัดหาเอง หรืองบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ใหอยู

ภายใตดุลยพินิจของสโมสรนักศึกษาวาจะจัดการกับงบประมาณที่เหลืออยางไร หรือโยกยายงบนี้สําหรับใช

จัดกิจกรรมตอไป โดยใชใบเสร็จรับเงินที่มีเลขทะเบียน ยื่นใหแกทางคณะ เพื่อใชเปนหลักฐานในการใชจาย

งบประมาณดังกลาว นักศึกษามีจํานวนมากงบประมาณตอการจัดกิจกรรมนักศึกษาจึงไมสามารถบริหาร

จัดการตอความตองการและความสนใจของนักศึกษาได  งบประมาณสวนกลางควรคํานึงถึง บทบาทของการ

ทํางานดานตาง ๆ ของนักศึกษาแตละคณะอยางเหมาะสม ควรเพิ่มงบประมาณสําหรับอาหาร ควรเพิ่ม

งบประมาณตอหัว อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา (ผูที่จะไดรับประโยชน

ในการเขารวมกิจกรรม) และอยากใหการอนุมัติงบประมาณโครงการ ดําเนินการไปดวยความรวดเร ็ว        

ไมลาชาจนเกินไปเนื่องดวยการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดและใหทันกับชวง

ระยะเวลาที่ไดวางแผนเอาไว จึงทําใหจําเปนตองหาทุนหรือขอเบิกทางจากคณะฯ กอนเพื่อจัดกิจกรรมใหได

ตามระยะเวลาที่วางไว บางโครงการไดรับงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เชน 

ระยะเวลาที่จัดยาวนานแตไดรับงบประมาณนอย เชนโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม เนื่องดวยมี

บางกิจกรรมที่ตองใชงบประมากทําให มีความลาชาในการเบิกมาใชในกิจกรรม ในขั้นตอนของการเตรียม

ความพรอมกอนถึงวันกิจกรรมจริง บางครั้งทําใหตองมีการนําเงินสวนอื่นสํารองจายไปกอน ทําใหไมเกิด

สภาพคลองในการทํากิจกรรม ตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณใหกับสโมสรนักศึกษาโดยตรง เพราะ
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สโมสรคณะสังคมศาสตรบูรณาการ วิทยาเขตหนองคายตองมีการสํารองเงินจายเองในบางโครงการ เพราะ

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมาไดชา 

2) ดานการเบิกจายเงินของโครงการ/กิจกรรม ของกลุมผูนํานักศึกษา 

เม่ือจําแนกปญหา อุปสรรค ดานการเบิกจายเงินของโครงการ/กิจกรรม ของกลุมผูนํา 

นักศึกษา พบวาขาดความเขาใจดานระเบียบการเบิกจายมากท่ีสุด จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 59.21 

รองลงมาคือขาดการวางแผนการใชจายงบประมาณ จํานวน 16 คน คิดเปน  รอยละ 21.05 และนอยท่ีสุดคือ

ดานอ่ืน ๆ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 19.74  

 

ตารางท่ี 27 แสดงปญหา อุปสรรค ดานการเบิกจายเงินของโครงการ/กิจกรรม ของกลุมผูนํานักศึกษา 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ขาดการวางแผนการใชจายงบประมาณ 16 21 

ขาดความเข า ใจด านระเบียบการ

เบิกจาย 45 59 

อ่ืน ๆ  15 20 

รวม 76 100 

 

    โดยกลุมผูนํานักศึกษาไดมีมีขอเสนอแนะ คือ ควรชี้แจงเก่ียวกับคาใชจายท่ีสามารถ 

เบิกจายได โดยขอใหทางคณะมีการจัดอบรมในการเบิกจาย  ขาดประสบการณ และการสรุปผลการทํา

กิจกรรมจากรุนท่ีแลว  ควรมีคูมือการเบิกจายเงินที่ถูกตองใหแตละสโมสรนักศึกษาเพ่ือเปนการศึกษาการเบิก

จายเงินเบื้องตน เสนอแนะใหมีการจัดทํารายละเอียดขั้นตอนการเบิกจาย เปนลายลักษณอักษรมอบใหแก

สโมสรนักศึกษา เพื่อใชในการศึกษาขั้นตอนที่ถูกตอง ในการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งสามารถลดความผด

พลาดที่เกิดจากนักศึกษาผูเบิกจายได อยากใหมีการอบรมและแนะนําระเบียบการเบิกจายใหละเอียดแกทุก 

ๆ สโมสรนักศึกษา ควรมีการแนะแนวการเบิกงบประมาณแบบเขาใจงาย  คาใชจายบางประเภทไมสามารถ

แสดงในรายการใบเสร็จเบิกจายได เชน การจัดกิจกรรมตองมีการเตรียมงานลวงหนากอนวันจริง ซึ่งตองมี

คาใชจายในการซื้ออาหารใหนักศึกษาที่มารวมกิจกรรม ควรมีอบรมขั้นตนสําหรับทุกสโมสร ควรมีการอบรม

ใหคณะทํางานสโมสรมีความเขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจายงบประมาณแตละโครงการ

ที่จัดทํา และควรมีการติดตามความคืบหนาจากที่ปรึกษาโครงการเปนระยะ ๆ อยากใหนักพัฒนานักศึกษา

ประจําคณะไดชี้แจงและใหคําปรึกษามากกวาการปฏิบัติหนาท่ีแทน 

3) ดานศักยภาพของบุคลากร 

     เม่ือจําแนกปญหาดานศักยภาพของบุคลากร พบวาผูรับผิดชอบโครงการขาดความรู         
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ความเขาใจ ในข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจาย มากท่ีสุด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ

ผูรับผิดชอบโครงการขาดความรู ความเขาใจ ในข้ันตอนการขออนุมัติหลักการ จํานวน 21 คน คิดเปน  รอยละ 

27.63 และนอยท่ีสุดคือดานอ่ืน ๆ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 22.37 

 

ตารางท่ี 28  แสดงปญหาดานศักยภาพของบุคลากร 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ผูรับผิดชอบโครงการขาดความรู ความ

เขาใจ ในข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจาย 
38 50 

ผูรับผิดชอบโครงการขาดความรู ความ

เขาใจ ในข้ันตอนการขออนุมัติหลักการ 
21 28 

อ่ืน ๆ  17 22 

รวม 76 100 

 

    โดยกลุมผูนํานักศึกษาไดมีมีขอเสนอแนะ คือ บุคลากรของคณะหลายครั้งปฏิบัติงาน 

ลาชา ควรมีวิธีบริหารจัดการ และใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติทุกโครงการในวันสัมมนาสโมสร

นักศึกษาเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน  นอกจากเจาหนาท่ีและเหรัญญิก ยังมีบุคคลอ่ืนท่ีมาชวยงาน แตขาดความ

เขาใจในการเบิกงบประมาณทําใหวุนวายในชวงหลังกิจกรรม ที่ตองมาเคลียรภายหลังวางบในสวนไหนที่เบิก

ไดบาง ตองการใหทุกคนไดรับความรูในสวนนี้อยางท่ัวถึง เจาของโครงการควรปรึกษารายละเอียดการใชจาย

และวิธีการเขียนบิลการซื้อของชําระเงินกับเหรัญญิกเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน เพราะขาดทักษะการวัดและ

ประเมินที่เปนมาตรฐานตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไมสามารถทําไดแทจริง นักศึกษา(เจาของโครงการ) ยังไม

เขาใจในการขอใบเสร็จเบิกจาย จึงทําใหดําเนินการลาชา  ผูเกี่ยวของที่ตองใชงบประมาณของโครงการ/

กิจกรรมขาดความเขาใจในระเบียบการเบิกจาย ในบางครั้งทําใหเกิดปญหาใบเสร็จรับเงินไมสามารถนํามา

เคลียร บ ิลงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมได  ควรมีการอบรมใหเจ าของโครงการมีความเข าใจ

กระบวนการ ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจายงบประมาณแตละโครงการที่จัดทํา รวมถึงกรอบเวลาในการ

ดําเนินขั้นตอนตาง ๆ อยากใหนักพัฒนานักศึกษาประจําคณะไดชี้แจงและใหคําปรึกษามากกวาการปฏิบัติ

หนาท่ีแทน 

4) ดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ี 

     เม่ือจําแนกปญหาดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ี พบวาอุปกรณท่ีใชจัดกิจกรรมไดรับการ 

สนับสนุนไมเพียงพอมากท่ีสุด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 58 รองลงมาคืออุปกรณตาง ๆ ไมสามารถใชงาน

ได จํานวน 13 คน คิดเปน  รอยละ 17 และนอยท่ีสุดคือดานอ่ืน ๆ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12 
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ตารางท่ี 29 แสดงปญหาดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ี 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

อุปกรณท่ีใชจัดกิจกรรมไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ 44 58 

อุปกรณตาง ๆ ไมสามารถใชงานได 13 17 

สถานท่ีไมเพียงพอ ไมสามารถใชงานได 10 13 

อ่ืน ๆ  9 12 

รวม 76 100 

 

     โดยกลุมผูนํานักศึกษาไดมีมีขอเสนอแนะ คือ มีความตองการใหทางมหาวิทยาลัยจัดหา 

อุปกรณใหทางคณะยืมไดมากขึ้น เชน วิทยุ เพราะทางคณะมีไมเพียงพอใชในการทํากิจกรรม  อุปกรณถูกใช

งานมานานหลายรุน จึงเสื่อมสภาพใชงานไมได และสภาพพื้นที่บางจุดในคณะไมเอื้อตอการจัดทํากิจกรรม 

สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไมเพียงพอ ลานจอดรถจักรยานยนตไฟสองสวางไมท่ัวถึง ซ่ึงเปนจุดเสี่ยงท่ีอาจเกิด

เหตุการณท่ีไมคาดคิดข้ึนได  

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 จากการวิ เคราะหขอมูลการศึกษาผลการใชจ ายงบประมาณบํารุงสโมสรนักศึกษา (คณะ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2560-2562 จะเห็นวามีบางคณะท่ีไมดําเนินการจัดกิจกรรม/

โครงการ ตามแผนท่ีตั้งไวอาจเนื่องมาจากหลายๆสาเหตุ โดยเฉพาะในเรื่องการของการประสานงาน การขาด  

ความรูดานกฎระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานท่ีถูกตอง 

 ดังนั้น งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ จะตองเขามามีบทบาทในการให

คําแนะนํากับเจาหนาท่ีผูดูแลนักศึกษาสโมสรแตละคณะวิชา ทําความเขาใจ หรือจัดอบรมเพ่ือใหความรู        

วางแผนการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของผูบริหาร และสอดคลองกับวัตถุประสงค

ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัย  
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวของ 

 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 127/2561) เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในโครงการ

กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1267/2558) เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาโครงการและ

ค า ใ ช จ า ย ใ น โ ค ร งก า ร สํ า ห รั บ อ งค ก า รนั ก ศึ กษา  สภ านั ก ศึ กษา  แล ะช มรมนั ก ศึ กษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 312/2553 เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรอง

จายเงินรายได (เพ่ิมเติม) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1269/2556 เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรอง

จายจากเงินรายได 
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