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 รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการขอ

ก าหนดต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนด

ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้ น และมี

จุดมุ่งหมายในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารจัดการเงินงบประมาณในการด าเนินการจัดโครงการ

ฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะ

ได้น าผลการศึกษาวิเคราะห์ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อันจะ

ส่งผลให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ (Vision) สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับ
อาเซียน มีคุณภาพการศึกษาระดับสากล และสร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิศวกรรมแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจ (Mission) ในการผลิตวิศวกรที่มีฐานวิจัย สร้างงานวิจัยร่วมกับทั่วโลก ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้สอดกระชับกับทั่วโลก ภายใต้การ
ท างานที่มีความสุข ค่านิยม ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งมั่น ก้าวไกลสู่สากล อุทิศตนเพ่ือสังคม สมรรถนะหลัก มีความ
เชี่ยวชาญในด้านวัสดุคอนกรีต การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอ้อย และน้ าตาล การจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และสมาร์ทฟาร์ม ซึ่งจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะดังกล่าว 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมให้
บุคลากรได้สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิศวกรรมแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงาน  
ต่าง ๆ และสนับสนุนให้บุคลากรได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านที่เชี่ยวชาญสู่ชุมชม เ พ่ือเป็นการอุทิศตนเพ่ือ
สังคม โดยการจัดโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไป เพ่ือให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ 

การจัดท าและด าเนินการโครงการฝึกอบรม มีกระบวนการด าเนินงานหลายขั้นตอน เช่น การก าหนด
หัวข้อในการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม การก าหนด
โครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การประเมิน/ติดตามผลการ
ฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น ต้องใช้ระเบียบกระทรวงการคลังเรื่อง การเงินและพัสดุ 
การเดินทางไปราชการ หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่ องค่ า ใช้จ่ าย ในการฝึกอบรม และการด า เนิ นงานโครงการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดท าและด าเนินการโครงการฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอน มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกัน หากการจัดท าและด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่มี
ข้อผิดพลาด จะส่งผลให้การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น และการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม ในทางตรงข้าม หากการ
จัดท าและด าเนินการโครงการฝึกอบรมมีขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งที่ล่าช้า หรือมีความผิดพลาด จะส่งผลให้การ
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความล่าช้า ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับผลการ
ประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมในระดับท่ีต่ า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  
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จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนในเขียนผลงานการวิเคราะห์ เรื่อง

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม  

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการงบประมาณและด้านการ

วางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ได้ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม  

ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

1. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 

จ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย 

2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 

จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 

3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม ในการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 

ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย

พิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียกอย่างอ่ืน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่

แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

การด าเนินงานโครงการ หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของส่วนงาน ซึ่ง

บรรจุไว้ในแผนงบประมาณประจ าปี หรือโครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือตามนโยบายของทางราชการ 

ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม ของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
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ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมการ

ฝึกอบรม 

วิทยากร หมายถึง ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งท าหน้าที่ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม

การฝึกอบรม 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจยัที่เกี่ยวข้อง 

การฝึกอบรมเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งความส าเร็จของการฝึกอบรมส่วนหนึ่งมาจากความพร้อมของงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในแต่ละหลักสูตร  
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะเวลา กิจกรรม วิธีการฝึกอบรม สถานที่ จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นในการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนั้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงาน
วิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ความหมายของการฝึกอบรม 
2. ความส าคัญของการจัดฝึกอบรม 
3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 

แนวคิด ทฤษฎ ี 
1. ความหมายของการฝึกอบรม 

กิตติ พัชรวิชญ์ (2544 : 445) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมที่ตรงกับความเป็นจริงของปัญหา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเปลี่ยนเจตคติของ
บุคลากร และสามารถน าประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้บรรลุ
ความส าเร็จตามความต้องการขององค์กร 

เกศริน มนูญผล (2544 : 36) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนา
บุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการท างานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง อันเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม 

คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ (2540 : 69 - 79) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงคนอย่างเป็น
ระบบ เป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคนเช่นเดียวกับการศึกษา คนต้องพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การฝึกอบรมที่ดีจะต้องสามารถท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึง
ประสงค ์เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิด การวิเคราะห์และการตัดสินใจ 
เพ่ือการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าการฝึกอบรมมักใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ เพ่ือให้เกิดผลเร็วที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะน าไปใช้ปฏิบัติงานได ้

จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2544 : 1) การฝึกอบรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เฉพาะอย่างของ
บุคคล เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นการเพ่ิมความสามารถในการท างานของคน ทั้งในเรื่องของความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ ความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่บุคคลพึงมีต่อหน่วยงาน และ
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สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงขึ้น  และท าให้
บุคลากรมคีวามเจริญก้าวหน้าในงาน 

ชาญ สวัสดิ์สาลี (2547) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบที่
จะเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน และ/หรือ งานที่
ก าลังจะได้รับมอบหมายให้ท าในอนาคตโดยตรง 

นิรชา ทองธรรมชาติ และคณะ (2544 : 12) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม  หมายถึง 
กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความช านาญ ความรู้ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรมการท างานให้มีประสิทธิภาพ ไม่จ ากัดการศึกษา สถานที่ เพศ และโอกาส เป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

พงศ์ หรดาล (2539) การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เพ่ือที่จะปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ  (Attitude) อันเหมาะสมจนก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

พัฒนาสุขประเสริฐ (2541 : 4) ได้กล่าวว่าการฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการส าคัญที่จะช่วย
พัฒนาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรใหม่ที่จะเข้าท างานหรือปฏิบัติงานประจ าอยู่แล้วในหน่วยงานให้มี
ความรู้ความสามารถทักษะหรือความช านาญตลอดจนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการท างานรวมถึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกเช่นทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนในหน่วยงานหรือองค์กรมี
ความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้นมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีท าให้หน่วยงานหรือองค์กรมี
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว (2544) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง ล าดับการกระท าซึ่ง
ด าเนินการต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จ ณ ระดับหนึ่ง และได้แบ่งกระบวนการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 4 
ขั้นตอน คือ การพิจารณาความจ าเป็นของการฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรมการด าเนินการฝึกอบรม และการ
ประเมินผลการฝึกอบรม 

ยงยุทธ เกษสาคร (2544 : 7) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการอย่าง
หนึ่งในการพัฒนาองค์การ โดยอาศัยการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการวางแผนที่ดี และเป็นการกระท าที่
ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดยั้ง ซึ่งการกระท าทั้งหมดก็เพ่ือความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้ และเพ่ิมพูนทักษะ 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม 

วิจิตร อาวะกุล (2550 : 15) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพ่ิมความรู้ความ
ช านาญ และความสามารถของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการพัฒนาบุคคล หรืออาจ  กล่าวได้ว่า 
การฝึกอบรม ก็คือ กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล (พนักงาน ข้าราชการ) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานของสถาบัน สังคม ประชาชน 
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ศิริชัย กาณจนวาสี (2538 : 7) การฝึกอบรมเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดและทันเหตุการณ์เสมอ เพราะโลกสังคมที่ด าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาภายใต้สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจในประเทศไทยและในโลก ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะความช านาญ การพัฒนาฝีมือใน
การท างานให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาก าลังคนที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต และตรงตามความต้องการของประชาชน โดยการส ารวจหาข้อมูลให้ทราบว่า
ประชาชนกลุ่มใดมีความต้องการเรียนรู้อะไร เมื่อไร มีความจ าเป็นต้องอบรมจะอบรมเรื่องอะไร และควรจะ
จัดการฝึกอบรมด้วยวิธีใดความจ าเป็นในการพัฒนาประชาชนของกลุ่มต่าง  ๆ มาจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน การฝึกอบรมประชาชนควรมีการวิเคราะห์ความจ าเป็น (Need Analysis) ซึ่งสามารถกระท า
ได้โดยการส ารวจ การสัมภาษณ์บุคลากรเกี่ยวกับสภาพปัญหา  หรือความต้องการในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ โดยอาจพิจารณาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ เช่น คุณภาพของผลผลิต 
มาตรฐานของผลงาน เมื่อทราบความจ าเป็นที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาแล้ว  ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่ามี
ทางเลือกใดบ้างที่สามารถสนองความจ าเป็นเหล่านั้น และความจ าเป็นใดบ้างที่จะต้องใช้วิธีการฝึกอบรม จึง
เตรียมการฝึกอบรมว่าต้องการหวังผลในทิศทางไหน เพ่ืออะไร วิธีใด และเม่ือไร 

สุภาณี เส็งศรี  (2543 : 1) การฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการเพ่ิมความรู้ความช านาญ
ความสามารถของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเป็นการพัฒนาบุคคลกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมก็คือกระบวนการที่
จะส่งเสริมสมรรถภาพของบุคคลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยัง
ผลงานของสถาบันสังคมประชาชน 

สมชาติ กิจยรรยง (2545 : 15) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จะท า
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดความช านาญ และเกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
จนกระทั่งสามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

อ านวย เดชชัยศรี (2542 : 12) การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และเกิดทักษะจากประสบการณ์ ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดี และถูกต้องต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานที่มีผลต่อความเจริญขององค์การ  ตรงตามเป้าหมายของ
โครงสร้างที่ปรากฏในระบบงานเหล่านั้น 

 
2. ความส าคัญของการจัดฝึกอบรม  

องค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรวิธีการหนึ่งที่ใช้พัฒนาบุคลากรคือการฝึกอบรม
เพราะโดยล าพังองค์กรนั้นจะพัฒนาเองไม่ได้ถ้าขาดบุคลากรที่มีคุณภาพการฝึกอบรมจึงมีความส าคัญต่อ
องค์กรดังต่อไปนี้ (กิตติพัชวิชญ์, 2544 : 447 - 448) 
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2.1 สร้างความประทับใจให้พนักงานที่เริ่มท างานเนื่องจากพนักงานที่บรรจุใหม่เปลี่ยนสภาพแวดล้อม
จากสังคมใหม่มีเพ่ือนใหม่สถานที่ใหม่เครื่องมือใหม่และหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นดังนั้นการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
เริ่มเข้าท างานจึงมีความส าคัญมากพนักงานใหม่จะมีเจตคติ (Attitude) ที่ดีต่อหัวหน้า เพ่ือนผู้ร่วมงานและ
หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้นพนักงานที่ท างานอยู่แล้วระยะหนึ่งอาจเกิดความเฉื่อยชา
เมื่อได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพ่ิมพูนความรู้จากวิทยากรจะเป็นการ
กระตุ้นให้กระตือรือร้นกระฉับกระเฉงขึ้น  

2.3 เตรียมขยายงานขององค์กรองค์กรต้องมีการพัฒนาขยายเครือข่ายของงานบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในงานขององค์กรระดับหนึ่งย่อมมีความส าคัญต่อการขยายงานซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องใช้บุคคล
เหล่านี้เป็นผู้น าดังนั้นองค์กรจึงต้องอบรมบุคลากรไว้รับการขยายงานขององค์กร  

2.4 พัฒนาพนักงานขององค์กรให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีประสิทธิภาพในการผลิตทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีบทบาทมากขึ้นการน าเทคโนโลยีมาใช้กับงานจ าเป็นต้องอบรม
พนักงานให้รู้จักใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย  

2.5 สร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงานขององค์กรให้เกิดความมั่นคงการท างานพนักงานที่ท างานมา
ระยะหนึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมควรได้เลื่อนปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่สูงขึ้นการไปรับต าแหน่งใหม่ควรมี
การฝึกอบรมเพ่ือเตรียมตัวไปด ารงต าแหน่งนั้น  

2.6 เพ่ิมพูนวิทยาการที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์กรองค์กรต้องมีการ
สัมมนาบรรยายพิเศษเพ่ือให้ความรู้ที่จ าเป็นแก่พนักงานในองค์กร  

2.7 ลดงบประมาณค่าวัสดุสูญเปล่าเนื่องจากความไม่รู้ที่ท าให้เกิดการสูญเสียขององค์กร  
2.8 สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานการฝึกอบรมเป็นโอกาสที่พนักงานได้พักอยู่ร่วมกันได้ร่วมกันคิด

ร่วมพูดและร่วมท ากิจกรรมสร้างความคุ้นเคยให้พนักงานได้สนิทสนมสามัคคีกัน  
2.9 เป็นวิธีการแห่งประชาธิปไตยบรรยากาศการฝึกอบรมส่งเสริมการท างานร่วมกันสนับสนุนการเป็น

ผู้น าและผู้ตามเคารพในเหตุและผลซึ่งกันและกันเพื่อความถูกต้อง  
2.10 เป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต (Lift Long Education) ของบุคคลให้ได้มีโอกาสพัฒนา

ตนเองอยู่ตลอดเวลา 
โดยสรุปความส าคัญของการฝึกอบรมเป็นกระบวนการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลที่

จะต้องเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้เกิดความรู้ฝึกฝนทักษะความพร้อมความช านาญในงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อองค์กรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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2.1.3 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

ด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  ข้อ 6 บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ 

  6.1 ประธานในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม และผู้ติดตาม 

  6.2 ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 

  6.3 วิทยากร 

  6.4 ผู้รับเชิญ และผู้ติดตาม 

  6.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  6.6 ผู้สังเกตการณ์ 

 ข้อ 7 การเทียบต าแหน่งของบุคคลตามข้อ 6 6.1 6.2 6.3 6.4 และ 6.6 ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ 

เพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้ส่วนงานที่จัดการฝึกอบรมเทียบเท่าต าแหน่งได้ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 ข้อ 7 หน้าที่ 2 และตามหนังสือหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 8 ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  

8.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 

8.2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 

8.3 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 

8.4 ค่าประกาศนียบัตร 

8.5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 

8.6 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

8.7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 

8.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 

8.9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

8.10 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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8.11 ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 

8.12 ค่าของสมนาคุณวิทยากร 

8.13 ค่าอาหาร 

8.14 ค่าเช่าที่พัก 

8.15 ค่ายานพาหนะ 

8.16 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความจ าเป็น 

 ข้อ 9 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 

  9.1 ค่าใช้จ่ายตาม 8.1 ถึง 8.9 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม 

ประหยัด 

  9.2 ค่าใช้จ่ายตาม 8.10 ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตราชิ้นละ 300.- บาท 

  9.3 ค่าใช้จ่ายตาม 8.11 กรณีที่ไปศึกษาดูงานตามสถานที่ศึกษาดูงาน ให้เบิกจ่ายค่าของ

สมนาคุณในการศึกษาดูงานได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินแห่งละ 1,500.- บาท 

  9.4 ค่าใช้จ่ายตาม 8.12 ถึง 8.15 ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศ

นี้ 

  9.5 ค่าใช้จ่ายตาม 8.16 ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตาม

ความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของโครงการ 

 ข้อ 10 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 

  10.1 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

   (1) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่

เกิน 1 คน 

   (2) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จ่ายค่า

สมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ด าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร

ด้วย 



10 
 

   (3) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม

อภิปรายหรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ซึ่งได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและ

จ าเป็นต้องมีวิทยากรประจ ากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

   (4) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ตาม (1) (2) หรือ (3) 

ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจ านวนเงินที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ 

   (5) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับแต่เวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรม ในแต่

ละหัวข้อการบรรยายหรืออภิปรายให้นับเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที เป็น 1 ชั่วโมง กรณีไม่ถึง 50 นาที แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 

  10.2 อัตราสมนาคุณวิทยากร 

   (1) บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินชั่วโมงละ 600.- บาท 

   (2) บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินชั่วโมงละ 2,000.- บาท 

   กรณีโครงการมีความส าคัญ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จ าเป็นต้องมีวิทยากรที่มี

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่ก าหนดตาม (1) หรือ (2) ก็ได้ โดยให้อยู่

ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน โดยจ่ายตามอัตรา ดังนี้ 

   (3) บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินชั่วโมงละ 5,000.- บาท 

   (4) บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกินชั่วโมงละ 10,000.- บาท 

 ข้อ 11 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม กรณีการ

ฝึกอบรมโดยใช้ห้องปฏิบัติการ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 500.- บาทต่อคนต่อชั่วโมง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

หัวหน้าส่วนงาน 

 ข้อ 12 ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้บุคคลตามข้อ 6 ให้ส่วนงานจัดการ

ฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

  12.1 จัดในสถานที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 

250.- บาทต่อคน 
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  12.2 จัดในสถานที่ของเอกชน เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 350.- บาทต่อคน 

 ข้อ 13 ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ 6 ให้ส่วนงานที่

จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

  13.1 ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ไม่เกิน 2,200.- บาทต่อคนต่อวัน 

  13.2 ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกิน 1,200.- บาทต่อคนต่อวัน 

 ข้อ 14 หลักเกณฑ์การจัดที่พัก  

  การจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ปฏิบัติงาน ประธานในพิธีเปิดหรือ

ปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตามหรือวิทยากร ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 

1880/2559 ข้อ 14 หน้าที่ 4  

 ข้อ 15 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ 

  การเบิกค่าพาหนะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ปฏิบัติงาน ประธานในพิธีเปิด

หรือปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตามหรือวิทยากร ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 

15 หน้าที่ 4-5 และตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ 16 การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนงานที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะทั้งหมด

หรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนงานที่จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ 6 แต่

ถ้าบุคคลตามข้อ 6 (5) หรือ (6) เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

 ข้อ 17 การจัดฝึกอบรมส าหรับบุคคลภายนอก 

  การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น 

 ข้อ 18 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะให้ทั้งหมด ให้

ส่วนงานเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14 
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 ข้อ 19 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนงานไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด

หรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนงานเบิกค่าใช้จ่าให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ ให้ปฏิบัติตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 ข้อ 19 หน้า 5  

ข้อ 20 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนงานได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก

หน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดได้ตาม

หลักเกณฑ์และอัตราในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559  

ข้อ 21 กรณีที่ส่วนงานประสงค์จะจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วน ให้ด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราในประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 

(2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 การจัดหาพัสดุที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ เป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความคล่องตัว กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 
 

งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จุติมา รามัญศรี (2555) ได้วิ เคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร  ปี 
2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจและวาง
แผนการบริหารจัดการงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป วิธีการศึกษาใช้การเปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ 2554 ผลการวิเคราะห์พบว่า  

(1) ปีงบประมาณ 2555 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า จ านวน 55,000 ล้านบาท สูง
กว่าปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 19.57 แบ่งเป็นรายจ่ายเพ่ือด าเนินการ จ านวน 44,042.99 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 80.08 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 24.87 และรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
จ านวน 10,957.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.92 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วร้อย
ละ 2.12 นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายพิเศษอีก
จ านวน 15,000 ล้านบาท สูงกว่าเงินงบประมาณ 2554 ร้อยละ 50.00 แบ่งเป็นรายจ่ายเพ่ือด าเนินการ 
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จ านวน 7,088.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.25 ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 
3.47 และรายจ่ายเพ่ือการลงทุน จ านวน 7,911.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.75 ของงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้วร้อยละ 197.72 

(2) ปีงบประมาณ 2555 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 53,806.42 ล้านบาท สูงกว่า
ปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 18.82 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้สามารถเบิกจ่ายคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 76.87 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด  (70,000 ล้านบาท) ท าให้มีเงินงบประมาณคงเหลือ จ านวน 
16,193.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.13 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด ซ่ึงเงินงบประมาณคงเหลือดังกล่าว
เป็นเงินที่กันไว้ส าหรับเบิกจ่ายเหลื่อมปีส่วนหนึ่ง และเป็นเงินที่ต้องพับไปส่วนหนึ่ง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แบ่งเป็นการเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน จ านวน 9,994.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.97 ของเงินงบประมาณเพ่ือ
การลงทุน และเบิกจ่ายเพ่ือด าเนินการจ านวน 43,812.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.69 ของงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการ เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับงบประมาณที่ตั้งไว้พบว่า ปีงบประมาณ 2555 
มีอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ 76.87 ลดลงจากปีงบประมาณ 2554 ที่มีอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณร้อยละ 80.87 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาในเชิงจ านวนเงินงบประมาณจะมีการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือการด าเนินการและการลงทุนที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนทุกปี  

(3) เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย พบว่าหมวดรายจ่ายที่มีอัตราการเบิกจ่าย
สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายหลังปรับโอน หรือเบิกจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 3 ล าดับแรก
คือ หมวดค่าจ้างชั่วคราว มีการเบิกจ่าย 1,297.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.45 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า มีการเบิกจ่าย 11,231.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.06 และหมวดค่าสาธารณูปโภค มีการเบิกจ่าย 
817.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.74 ในขณะที่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง มีการเบิกจ่ายต่ า
ที่สุด จ านวน 5,012.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.29 เนื่องจากการเบิกจ่ายในหมวดดังกล่าวต้องจัดหาผู้
รับจ้างและด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญา ซึ่งจ าเป็นต้องมีการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, ฝ่ายแผนงาน (2555) ได้วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2555 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและสารสนเทศส าหรับผู้บริหารในการ
พิจารณาเสนอของบประมาณให้เหมาะสม และสัมฤทธิ์ผลตามแบบการเสนอของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
รวมทั้งเป็นข้อมูลปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณในอนาคต วิธีการศึกษาใช้การเปรียบเทียบกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2554 ผลการวิเคราะห์พบว่า 

(1) งบประมาณท่ีได้จัดสรรปี 2555 จ านวน 1,113,060,010.00 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2554 
ร้อยละ 10.70 โดยเป็นแหล่งงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 634,970,210.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.05 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 4.76 และแหล่งงบประมาณเงินรายได ้จ านวน 478,089,800.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.95 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 17.82 
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(2) เมื่อจ าแนกงบประมาณที่จัดสรรในภาพรวมตามงบรายจ่าย  พบว่าเป็นงบเงินอุดหนุนมากที่สุด 
จ านวน 561,520,216.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.45 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 รองลงมาเป็น
งบลงทุน จ านวน 234,037,312.49 บาท งบด าเนินการ จ านวน 219,012,918.88 บาท งบบุคลากร จ านวน 
65,045,534.34 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 33,444,028.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.03, 19.68, 5.84 
และ 3.00 ตามล าดับ 

(3) เมื่อจ าแนกตามผลผลิตจะเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 
674,232,358.00 บาท มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 60.57 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 รองลงมาเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 373,862,361.00 บาท ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 
21,579,820.00 บาท ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 16,651,397.00 บาท ผลงานการให้บริการ
วิชาการ จ านวน 14,598,940.00 บาท และผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการกีฬา จ านวน 
12,135,134.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.59, 1.94, 1.50, 1.31 และ 1.09 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ได้เสนอแนะให้มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินการและการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าแผนและก าหนดรายละเอียดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละโครงการ ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการ ส าหรับงบลงทุนควรก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน ของผู้รับจ้าง และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามงวดงานที่ก าหนด 
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บทที่ 3  

วิธีการวิเคราะห ์

 
 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 
 -  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 -  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 -  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 -  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 -  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 -  เทคนิคที่น ามาใช้การวิเคราะห์ 
  

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ 

 1.2 ศึกษา ค้นหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 ออกแบบการวิเคราะห์ 

 1.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.5 วิเคราะห์ข้อมูล 

 1.6 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.7 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร : ค่าใช้จ่ายการด าเนินการโครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 จ านวน 

592,340.-  บาท 

กลุ่มตัวอย่าง : ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ได้สร้างขึ้นมาโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลมาศึกษาค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

โครงการฝึกอบรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูล มี

ดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

4.1.1 หมวดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  

1) ค่าตอบแทน  

2) ค่าใช้สอย  

3) ค่าวัสดุ 

4.1.2   ประเภทค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 

2) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 

3) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

5) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

6) ค่าสมนาคุณวิทยากร 

7) ค่าอาหาร 

8) ค่าเช่าที่พัก 

9) ค่ายานพาหนะ 

10) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

  4.1.3   ข้อมูลจ านวนและประเภทผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
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4.2 แหล่งข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ มีการเก็บรวบรวม และบันทึกไว้

เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจัดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งผู้วิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

  4.2.1   ส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

  4.2.2   ระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียน เป็นระบบการลงทะเบียน Google From ซึ่งผู้

วิเคราะห์จัดท าขึ้นในแต่ละโครงการฝึกอบรม 

4.3 ระยะเวลาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิเคราะห์ต้องการศึกษาค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด

โครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่  

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 

 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิเคราะห์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  

 5.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 

 5.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นค่าที่ได้จากการน าค่าใช้จ่ายการด าเนินการโครงการฝึกอบรม

ทั้งหมดรวมกันแล้วหารเฉลี่ยด้วยจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด โดยใช้สูตรค านวณ  

   
เมื่อ  �̅� เป็นค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายการด าเนินการโครงการฝึกอบรม 

  ∑x เป็นผลรวมของค่าใช้จ่ายการด าเนินการโครงการฝึกอบรม 

  n เป็นจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดของโครงการฝึกอบรมในปะ 

 5.3 ร้อยละ (Percent) เป็นสัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายการด าเนินการโครงการฝึกอบรมกับ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการด าเนินการโครงการฝึกอบรม 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิเคราะห์ด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ส าหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.2 การน าเสนอข้อมูล มีดังนี้ 

 6.2.1 น าเสนอในรูปบทความ ลักษณะการน าเสนอเป็นบทความสั้น ๆ และมีข้อมูลตัวเลขอยู่

ด้วย 

 6.2.2 น าเสนอในรูปตาราง โดยกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข โดยแบ่งเป็นแถวตั้ง (Columns) 

และแถวนอน (Row) เพ่ือจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ 

 6.2.3 น าเสนอในรูปกราฟ เพ่ือแสดงข้อมูลที่ท าให้เกิดความน่าสนใจ ท าให้อ่านเข้าใจได้ง่าย 

และรวดเร็ว 

 

7. เทคนิคที่น ามาใช้การวิเคราะห์ 

ผู้วิเคราะห์น าเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative techniques) มาใช้ในการ

วิเคราะห์ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณ ของข้อมูล 2 กลุ่มขึ้นไป มีวิธีการดังนี้ 

7.1 น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจ าแนกประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า

ยานพาหนะ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

7.2 จัดท าตารางแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณจ าแนกตามประเภท 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห ์

  

 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,081,095.-

บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 592,340.- บาท ผู้วิเคราะห์ท าการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมวดค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการฝึกอบรม 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการฝึกอบรม 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและประเภทผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามหมวด

ค่าใช้จ่าย 

       หน่วย : บาท 

หมวดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ 

ค่าตอบแทน 116,000 19.58 
ค่าใช้สอย 414,985 70.06 

ค่าวัสดุ 61,355 10.36 
รวม 592,340 100.00 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการ

ฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 592,340.- บาท มีการใช้จ่ายเป็นหมวดค่าใช้สอย

มากที่สุด เป็นเงินจ านวน 414,985.- บาท คิดเป็นร้อยละ 70.06 รองลงมาคือ หมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน
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จ านวน 116,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 19.58 และหมวดค่าวัสดุมีการใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นเงินจ านวน 

61,355.- บาท คิดเป็นร้อยละ 10.36  

กราฟ 1 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามหมวด

ค่าใช้จ่าย 

 จากกราฟ 1 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการ

ฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ มีการใช้จ่ายเป็นหมวดค่าใช้สอยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.06 ของ

จ านวนโครงการทั้งหมด 

19.58%

70.06%

10.36%

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ



21 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามประเภท

ค่าใช้จ่าย 

         หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม 

1,400 0.24 

ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 8,955 1.51 

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 32,350 5.46 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 101,725 17.17 

ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

20,050 3.38 

ค่าสมนาคุณวิทยากร 116,000 19.58 

ค่าอาหาร 197,450 33.33 
ค่าเช่าที่พัก 89,500 15.11 

ค่ายานพาหนะ 16,850 2.84 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,060 1.36 

รวม 592,340 100.00 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการ

ฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 592,340.- บาท มีการใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภท

ค่าอาหารมากที่สุด เป็นเงินจ านวน 197,450.- บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ประเภทค่าสมนาคุณ

วิทยากร เป็นเงินจ านวน 116,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 19.58 และประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมมีการใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นเงินจ านวน 1,400.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24  
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กราฟ 2 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามประเภท

ค่าใช้จ่าย 

 

 จากกราฟ 2 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการ

ฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ

จ านวนโครงการทั้งหมด 

 

1.51%

5.46%

17.17%

3.38%

19.58%
33.33%

15.11%

2.84% 1.36%

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแตง่สถานท่ีฝึกอบรม ค่าวสัด ุเครือ่งเขียนและอปุกรณ์

ค่าหนงัสือส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่าอาหารวา่งและเครือ่งด่ืม

ค่ากระเป๋าหรอืสิง่ของท่ีใชบ้รรจเุอกสารส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ค่าสมนาคณุวทิยากร

ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพกั

ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและประเภทผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามประเภท 

         หน่วย : คน 

ประเภทผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 

บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

570 42.25 

บุคลากรและนักศึกษาคณะอ่ืน ๆ 164 12.16 
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 615 45.59 

รวม 1,269 100.00 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม

ของงานวิจัยและบริการวิชาการ มีจ านวนทั้งสิ้น 1,349 คน มีบุคลากรประเภทภายนอกมากที่สุด จ านวน 615 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.59 รองลงมาคือ บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 570 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.25 และบุคลากรและนักศึกษาคณะอื่น ๆ น้อยที่สุด จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 12.16  

กราฟ 3 แสดงจ านวนและประเภทผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามประเภท 

 

42.25%

45.59%

12.16%

บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรภายนอกมหาวทิยาลัยขอนแก่น

บุคลากรและนักศึกษาคณะอื่น ๆ
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 จากกราฟ 3 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของ

งานวิจัยและบริการวิชาการ มีบุคลากรประเภทภายนอกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.59 ของจ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและต าแหน่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตาม

ต าแหน่ง 

         หน่วย : คน 

ต าแหน่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 

อาจารย์ 108 8.01 
เจ้าหน้าที่ 156 11.56 

นักศึกษา 470 34.84 

อ่ืนๆ 615 45.59 
รวม 1,349 100.00 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม

ของงานวิจัยและบริการวิชาการ มีจ านวนทั้งสิ้น 1,349 คน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต าแหน่งอื่น ๆ มากที่สุด 

จ านวน 615 คน คิดเป็นร้อยละ 45.59 รองลงมาคือ ต าแหน่งนักศึกษา จ านวน 470 คน คิดเป็นร้อยละ 34.84 

และต าแหน่งอาจารย์น้อยที่สุด จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 8.01  
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กราฟ 4 แสดงจ านวนและต าแหน่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

จากกราฟ 4 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของ

งานวิจัยและบริการวิชาการ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต าแหน่งอ่ืน ๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.59 ของจ านวน

โครงการทั้งหมด 

 

ตารางที่  5 แสดงจ านวนโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

        หน่วย : โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวนโครงการ ร้อยละ 
1-25 คน 5 20.83 

26-50 คน 12 50.00 
51-75 คน 2 8.33 

76-100 คน 1 4.17 

101 คนขึ้นไป 4 16.67 
รวม 24 100 

8.01%

11.56%

34.84%

45.59%

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา อื่นๆ
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนของจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

ระหว่าง 26-50 คน มากที่สุด จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ จ านวนผู้เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83 และจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

ระหว่าง 76-100 คน น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17  

กราฟ 5 แสดงจ านวนโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 5 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการ

ฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนของจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ระหว่าง 26-50 คน มากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

20.83%

50.00%

8.33%

4.17%

16.67%

1-25 คน 26-50 คน 51-75 คน 76-100 คน 101 คนขึ้นไป
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ตารางที่  6 แสดงจ านวนโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามลักษณะโครงการฝึกอบรม 

        หน่วย : โครงการ 

ลักษณะโครงการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

การบรรยาย 14 58.33 
แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 10 41.67 

การอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ - - 

รวม 24 100.00 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมลักษณะการบรรยาย มากที่สุด จ านวน 14 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ จ านวน 10 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.67 และโครงการฝึกอบรมลักษณะการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ด้วยงานวิจัย

และบริการวิชาการไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวเลย จึงไม่มีข้อมูลปรากฏ 

กราฟ 6 แสดงจ านวนโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามลักษณะโครงการฝึกอบรม 

 

58.33%

41.67%

การบรรยาย แบง่กลุม่ฝึกภาคปฏิบตัิ
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 จากกราฟ 6 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการ

ฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมลักษณะการบรรยาย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

 

ตารางที่  7 แสดงจ านวนโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามประเภทโครงการฝึกอบรม 

        หน่วย : โครงการ 

ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

ไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน 12 50.00 
เก็บเงินค่าลงทะเบียน 4 16.67 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 

8 33.33 

รวม 24 100.00 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมประเภทไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน มากท่ีสุด 

จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมประเภทได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และโครงการฝึกอบรมประเภท

เก็บเงินค่าลงทะเบียน น้อยที่สุด จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67  
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กราฟ 7 แสดงจ านวนโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามประเภทโครงการฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 7 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการ

ฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมประเภทไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวน

โครงการทั้งหมด 

 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนวันจัดโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวนโครงการฝึกอบรม 

        หน่วย : โครงการ 

จ านวนวันอบรม จ านวนโครงการ ร้อยละ 
½ วัน 11 45.83 

1 วัน 6 25.00 
2 วัน 5 20.83 

3 วัน - - 

4 วัน 2 16.67 
รวม 24 100.00 

50.00%16.67%

33.33%

ไมเ่ก็บเงินคา่ลงทะเบียน เก็บเงินคา่ลงทะเบียน ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
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 จากตารางที่ 8 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมที่ใช้เวลาในการจัด จ านวน ½ วัน มากที่สุด 

จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.83 รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมที่ใช้เวลาในการจัด จ านวน 1 วัน 

จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และโครงการฝึกอบรมที่ใช้เวลาในการจัด จ านวน 4 วัน น้อยที่สุด 

จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67   

กราฟ 8 แสดงจ านวนวันจัดโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวนโครงการฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 8 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการ

ฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่ใช้เวลาในการจัด จ านวน ½ วัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.83 ของจ านวน

โครงการทั้งหมด 

45.83%

25.00%

20.83%

16.67%

½ วนั 1 วนั 2 วนั 4 วนั
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ตารางที่ 9 แสดงจ านวนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวน

โครงการฝึกอบรม 

        หน่วย : โครงการ 

จ านวนวิทยากรและ
ผู้ช่วยวิทยากร 

จ านวนโครงการ ร้อยละ 

1 คน 14 58.33 

2 คน 4 16.67 

3 คน 3 12.50 
4 คน 2 8.33 

5 คน 1 4.17 
รวม 24 100.00 

 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 

จ านวน 1 คน มากท่ีสุด จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วน

ของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 2 คน จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 และโครงการฝึกอบรม

ที่มีสัดส่วนของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 5 คน น้อยที่สุด จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17  
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กราฟ 9 แสดงจ านวนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวน

โครงการฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 9 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการ

ฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 1 คน มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 58.33 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 

ตารางที่ 10 แสดงประเภทวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตาม

จ านวนโครงการฝึกอบรม 

         หน่วย : โครงการ 

ประเภทวิทยากรและ
ผู้ช่วยวิทยากร 

จ านวนโครงการ ร้อยละ 

ภายใน 17 70.84 
ภายนอก 2 8.33 

ภายในและภายนอก 5 20.83 

รวม 24 100.00 

58.33%
16.67%

12.50%

8.33%

4%

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน
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 จากตารางที่ 10 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมที่มีวิทยากรประเภทภายในเพียงอย่างเดียว 

มากที่สุด จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.84 รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมที่มีวิทยากรทั้งภายในและ

ภายนอก จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83 และโครงการฝึกอบรมมีวิทยากรภายนอกเพียงอย่างเดียว 

น้อยที่สุด จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33  

กราฟ 10 แสดงประเภทวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวน

โครงการฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 10 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีวิทยากรประเภทภายในเพียงอย่างเดียว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

70.84 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

70.84%

8.33%

20.83%

ภายใน ภายนอก ภายในและภายนอก
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ตารางที่ 11 แสดงค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ครั้ง ของโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการ

วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนก

ตามจ านวนโครงการฝึกอบรม 

         หน่วย : โครงการ 

จ านวนค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการฝึกอบรม/

ครั้ง 

จ านวนโครงการ ร้อยละ 

0-20,000 บาท 17 70.83 
20,001-40,000 บาท 1 4.17 

40,001-60,000 บาท 1 4.17 

60,001-80,000 บาท 1 4.17 
80,001-100,000 บาท 2 8.33 

100,001 บาทข้ึนไป 2 8.33 

รวม 24 100.00 
 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท มาก

ที่สุด จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.83 รองลงมาคือ โครงการที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 

80,000-100,000 บาท 100,001 บาทข้ึนไป ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และโครงการ

ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 20,001-40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-80,000 บาท น้อยที่สุด 

ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17   
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กราฟ 11 แสดงค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ครั้ง ของโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการ

วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตาม

จ านวนโครงการฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 11 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

70.83 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 

ตารางที่  12 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตาม

ลักษณะของโครงการฝึกอบรม 

หน่วย : โครงการ 

จ านวนค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรม/ครั้ง 

บรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

0-20,000 บาท 12 50.00 5 20.83 

20,001-40,000 บาท 1 4.17 - - 
40,001-60,000 บาท - - 1 4.17 

70.83%

4.17%

4.17%

4.17%

8.33%

8.33%

0-20,000 บาท 20,001-40,000 บาท 40,001-60,000 บาท

60,001-80,000 บาท 80,001-100,000 บาท 100,001 บาทขึน้ไป



36 
 

จ านวนค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรม/ครั้ง 

บรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
60,001-80,000 บาท - - 1 4.17 

80,001-100,000 บาท - - 2 8.32 

100,001 บาทข้ึนไป 1 4.17 1 4.17 
รวม 14 58.34 10 41.66 

 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมลักษณะบรรยาย ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่าย

ระหว่าง 0-20,000 บาท มากที่สุด จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรม

ลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.83 และ

โครงการลักษณะบรรยาย ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 20,001-40,000 บาท 100,001 บาทขึ้นไป 

โครงการฝึกอบรมลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 100,001 บาทข้ึนไป น้อยที่สุด ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17   

กราฟ 12 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ ายในการจัดโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตาม

ลักษณะของโครงการฝึกอบรม 

 

50.00%

4.17%

0 0 0

4.17%

20.83%

0

4.17% 4.17%

8.32%

4.17%

0-20,000 บาท 20,001-40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-80,000 บาท 80,001-100,000 บาท 100,001 บาทขึน้ไป

บรรยาย แบง่กลุม่ฝึกภาคปฏิบติั
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 จากกราฟ 12 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมลักษณะบรรยาย ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท 

มากที่สุด จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 

ตารางที่ 13 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ครั้ง ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตาม

จ านวนวันจัดโครงการฝึกอบรม 

หน่วย : โครงการ 

จ านวนค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการฝึกอบรม/

ครั้ง 

จ านวนโครงการฝึกอบรม  

1/2 วัน ร้อยละ 1 วัน ร้อยละ 2 วัน ร้อยละ 4 วัน ร้อยละ 

0-20,000 บาท 11 45.83 5 20.83 1 4.17 - - 
20,001-40,000 บาท - - 1 4.17 - - - - 

40,001-60,000 บาท - - - - - - 1 4.17 

60,001-80,000 บาท - - - - - - 1 4.17 
80,001-100,000 บาท - - - - 2 8.33 - - 

100,001 บาทข้ึนไป - - - - 2 8.33 - - 

รวม 11 45.83 6 25.00 5 20.83 2 8.34 
 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันในการจัดโครงการ ½ วัน ที่มี

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท มากที่สุด จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.83 รองลงมา

คือ โครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันในการจัดโครงการ 1 วัน ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท 

จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83 และโครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันในการจัดโครงการ 1 วัน ที่มี

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 20,001-40,000 บาท โครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันในการจัดโครงการ 2 วัน ที่

มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 20,001-40,000 บาท  โครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันในการจัดโครงการ 4 วัน 

ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 40,001-60,000 บาท โครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันในการจัดโครงการ 4 
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วัน ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 60,001-80,000 บาท น้อยที่สุด ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 1 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 4.17   

กราฟ 13 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ครั้ง ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวน

วันจัดโครงการฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 13 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันในการจัดโครงการ ½ วัน ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่าย

ระหว่าง 0-20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.83 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

45.83%

0 0 0 0 0

20.83%

4.17%

0 0 0 0

4.17%

0 0 0

8.33% 8.33%

0 0

4.17% 4.17%

0 0
0-20,000 บาท 20,001-40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-80,000 บาท 80,001-100,000 บาท 100,001 บาทขึน้ไป

1/2 วนั 1 วนั 2 วนั 4 วนั
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ครั้ง ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตาม

ประเภทโครงการฝึกอบรม 

หน่วย : โครงการ 

จ านวนค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการ
ฝึกอบรม/ครั้ง 

จ านวนโครงการฝึกอบรม  
ไม่เก็บเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ร้อยละ เก็บเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ร้อยละ ได้รับการ

สนับสนุน
งบประมาณ 

ร้อยละ 

0-20,000 บาท 12 50.00 - - 5 20.83 
20,001-40,000 

บาท 
- - - - 1 4.17 

40,001-60,000 
บาท 

- - 1 4.17 - - 

60,001-80,000 
บาท 

- - 1 4.17 - - 

80,001-100,000 
บาท 

- - - - 2 8.33 

100,001 บาทข้ึนไป - - 2 8.33 - - 
รวม 12 50.00 4 16.67 8 33.33 

 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมประเภทไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ที่มีสัดส่วน

ของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 

โครงการฝึกอบรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท จ านวน 5 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83 และโครงการฝึกอบรมทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณ ที่มีสัดส่วนของ

ค่าใช้จ่ายระหว่าง 20,001-40,000 บาท โครงการฝึกอบรมประเภทเก็บเงินค่าลงทะเบียน ที่มีสัดส่วนของ

ค่าใช้จ่ายระหว่าง 40,001-60,000 บาท โครงการฝึกอบรมประเภทเก็บเงินค่าลงทะเบียน ที่มีสัดส่วนของ

ค่าใช้จ่ายระหว่าง 60,001-80,000 บาท น้อยที่สุด ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17   
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กราฟ 14 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ครั้ง ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามประเภท

โครงการฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 14 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมประเภทไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 

0-20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

50.00%

0 0 0 0 00 0

4.17% 4.17%

0

8.33%

20.83%

4.17%

0 0

8.33%

0
0-20,000 บาท 20,001-40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-80,000 บาท 80,001-100,000 บาท 100,001 บาทขึน้ไป

ไม่เก็บเงินค่าลงทะเบยีน เก็บเงินค่าลงทะเบยีน ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณ
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ตารางที่ 15 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ครั้ง ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตาม

จ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม 

         หน่วย : โครงการ 

จ านวนค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรม/ครั้ง 

จ านวนโครงการฝึกอบรม  
1-25 
คน 

ร้อยละ 26-50
คน 

ร้อยละ 51-75 
คน 

ร้อยละ 76-100 
คน 

ร้อยละ 101 
คนขึ้น

ไป 

ร้อยละ 

0-20,000 บาท 5 20.83 7 29.16 2 8.33 - - 3 12.50 

20,001-40,000 บาท - - - - - - 1 4.17 - - 
40,001-60,000 บาท - - 1 4.17 - - - - - - 
60,001-80,000 บาท - - 1 4.17 - - - - - - 

80,001-100,000 บาท - - 2 8.33 - - - - - - 
100,001 บาทขึ้นไป - - 1 4.17 - - - - 1 4.17 

รวม 5 20.83 12 50.00 2 8.33 1 4.17 4 16.67 
 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนผู้เข้าฝึกอบรมระหว่าง 26-50 คน 

ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท มากที่สุด จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.16 รองลงมา

คือ มีโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนผู้เข้าฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 

บาท จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83 และมีโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนผู้เข้าฝึกอบรมระหว่าง 

26-50 คน ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 40,001-60,000 บาท โครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนผู้เข้าฝึกอบรม

ระหว่าง 26-50 คน ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 60,001-80,000 บาท โครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนผู้เข้า

ฝึกอบรมระหว่าง 26-50 คน ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 100,001 บาทข้ึนไป โครงการฝึกอบรมที่มี

สัดส่วนผู้เข้าฝึกอบรมระหว่าง 76-100 คน ที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 20,001-40,000 บาท น้อยที่สุด ซึ่ง

เท่ากันจ านวนละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17   
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กราฟ 15 แสดงจ านวนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ครั้ง ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวน

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 15 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนผู้เข้าฝึกอบรมระหว่าง 26-50 คน ที่มีสัดส่วนของ

ค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.16 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

20.83%

0 0 0 0 0

29.16%

0

4.17% 4.17%

8.33%

4.17%

8.33%

0 0 0 0 00

4.17%

0 0 0 0

12.50%

0 0 0 0

4.17%

0-20,000 บาท 20,001-40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-80,000 บาท 80,001-100,000 บาท 100,001 บาทขึน้ไป

1-25 คน 26-50คน 51-75 คน 76-100 คน 101 คนขึน้ไป
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ตารางที่ 16 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามประเภทโครงการฝึกอบรม 

         หน่วย : โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

ประเภทโครงการฝึกอบรม  
ไม่เก็บเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ร้อยละ เก็บเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ร้อยละ ได้รับการสนบัสนุน

งบประมาณ 
ร้อยละ 

1-25 คน 5 20.83 - - - - 

26-50 คน 4 16.67 3 12.50 5 20.83 

51-75 คน 2 8.33 - - - - 
76-100 คน - - - - 1 4.17 

101 คนขึ้นไป 1 4.17 1 4.17 2 8.33 

รวม 12 50.00 4 16.67 8 33.33 
 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมประเภทไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ที่มีสัดส่วน

ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน โครงการฝึกอบรมประเภทได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ที่มี

สัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน มากที่สุด ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

20.83 รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมประเภทไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ระหว่าง 26-50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และโครงการฝึกอบรมประเภทได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ที่มี

สัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 76-100 คน โครงการฝึกอบรมประเภทไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ที่มี

สัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 101 คนข้ึนไป โครงการฝึกอบรมประเภทเก็บเงินค่าลงทะเบียน ที่มี

สัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 101 คนขึ้นไป น้อยที่สุด ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 1 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 4.17   
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กราฟ 16 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามประเภทโครงการฝึกอบรม 

 

 

 กราฟ 16 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการ

ฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมประเภทไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ระหว่าง 1-25 คน โครงการฝึกอบรมประเภทได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน มากที่สุด ซึ่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

20.83%

16.67%

8.33%

0

4.17%

0

12.50%

0 0

4.17%

0

20.83%

0

4.17%

8.33%

1-25 คน 26-50 คน 51-75 คน 76-100 คน 101 คนขึน้ไป

ไม่เก็บเงินค่าลงทะเบยีน เก็บเงินค่าลงทะเบยีน ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณ
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ตารางที่ 17 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามลักษณะของโครงการ

ฝึกอบรม 

         หน่วย : โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

ลักษณะโครงการฝึกอบรม 

บรรยาย ร้อยละ แบ่งกลุ่มฝึก
ภาคปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1-25 คน 1 4.17 4 16.67 

26-50 คน 6 25.00 6 25.00 
51-75 คน 2 8.33 - - 

76-100 คน 1 4.17 - - 
101 คนขึ้นไป 4 16.67 - - 

รวม 14 58.33 10 41.67 
 

 จากตารางที่ 17 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมลักษณะบรรยาย ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วม

การฝึกอบรมระหว่าง 26-50 คน โครงการฝึกอบรมลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วม

การฝึกอบรมระหว่าง 26-50 คน มากที่สุด ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ 

โครงการฝึกอบรมลักษณะบรรยาย ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 101 คนขึ้นไป โครงการ

ฝึกอบรมลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน ซึ่งเท่ากัน

จ านวนละ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 และโครงการฝึกอบรมลักษณะบรรยาย ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วม

การฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน โครงการฝึกอบรมลักษณะบรรยาย ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ระหว่าง 76-100 คน น้อยที่สุด ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17   
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กราฟ 17 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามลักษณะของโครงการฝึกอบรม 

 

  จากกราฟ 17 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการ

ฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมลักษณะบรรยาย ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 26-50 คน 

โครงการฝึกอบรมลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 26-50 คน 

มากที่สุด ซึ่งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

4.17%

25.00%

8.33%

4.17%

16.67%16.67%

25.00%

0 0 0
1-25 คน 26-50 คน 51-75 คน 76-100 คน 101 คนขึน้ไป

โครงการบรรยาย โครงการแบง่กลุม่ฝึกภาคปฏิบติั
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ตารางที่ 18 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวนวันจัดโครงการ

ฝึกอบรม 

         หน่วย : โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

จ านวนวันจัดโครงการฝึกอบรม  

1/2 วัน ร้อยละ 1 วัน ร้อยละ 2 วัน ร้อยละ 4 วัน ร้อยละ 
1-25 คน 5 20.83 - - - - - - 

26-50 คน 4 16.67 3 12.50 3 12.50 2 8.33 

51-75 คน 1 4.17 1 4.17 - - - - 
76-100 คน - - 1 4.17 - - - - 

101 คนขึ้นไป 1 4.17 1 4.17 2 8.33 - - 

รวม 11 45.84 6 25.01 5 20.83 2 8.33 
 

 จากตารางที่ 18 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันจัดโครงการ จ านวน ½ วัน ที่มี

สัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน มากที่สุด จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83 

รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันจัดโครงการ จ านวน 1 วัน ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ระหว่าง 26-50 คน จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 และโครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันจัดโครงการ 

จ านวน ½ วัน ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 51-75 คน โครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันจัด

โครงการ จ านวน ½ วัน ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 101 คนข้ึนไป โครงการฝึกอบรมที่มี

จ านวนวันจัดโครงการ จ านวน 1 วัน ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 51-75 คน โครงการ

ฝึกอบรมที่มีจ านวนวันจัดโครงการ จ านวน 1 วัน ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 76-100 คน 

โครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันจัดโครงการ จ านวน 1 วัน ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 100 

คนข้ึนไป น้อยที่สุด ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17   
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กราฟ 18 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ าแนกตามจ านวนวันจัดโครงการ

ฝึกอบรม 

 

 จากกราฟ 18 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัด

โครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนวันจัดโครงการ จ านวน ½ วัน ที่มีสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 

ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ค่าสถิติ งบประมาณท่ีใช้ในการจัด
โครงการฝึกอบรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการฝึกอบรม 

Mean 24,680.83 52.88 

Std. Deviation 40,323.18 39.60 

Minimum 0.00 20.00 
Maximum 128,960.00 180.00 

 

20.83%

16.67%

4.17%

0

4.17%

0 0

4.17% 4.17% 4.17%

0 0 0 0

8.33%

0

8.33%

0 0 0
1-25 คน 26-50 คน 51-75 คน 76-100 คน 101 คนขึน้ไป

1/2 วนั 1 วนั 2 วนั 4 วนั
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จากตารางที่ 19 พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย (Mean) 
24,680.83 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 40,323.18 บาท ค่าต่่าสุด (Minimum) 0.00 
บาท และค่าสูงสุด (Maximum) 128,960.00 บาท  
 ส่วนจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย (Mean) 52.88 คน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Std. Deviation) 39.60 บาท ค่าต่ าสุด (Minimum) 20 คน และค่าสูงสุด (Maximum) 180 คน 
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บทที่ 5  

สรุป และ ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินการโครงการฝึกอบรม ของงานวิจัย

และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน

การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม และใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหาร

จัดการโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูล

ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์มีจ านวน 24 โครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายโครงการ

ฝึกอบรม และระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนแบบ Google From ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติเชิงพรรณนา 

 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดโครงการฝึกอบรม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,081,095.-บาท มีค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการโครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 592,340.- บาท คิดเป็นร้อยละ 54.79 ของงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรทั้งหมด โดยมีการใช้จ่ายเป็นหมวดค่าใช้สอยมากที่สุด เป็นเงินจ านวน 414,985.- บาท 

คิดเป็นร้อยละ 70.06 รองลงมาคือ หมวดค่าตอบแทน เป็นเงินจ านวน 116,000. - บาท คิดเป็นร้อยละ 

19.58 และหมวดค่าวัสดุมีการใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นเงินจ านวน 61,355.- บาท คิดเป็นร้อยละ 10.36  

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรม ของงานวิจัยและบริการ

วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.1 ประเภทของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 งานวิจัยและบริการวิชาการ มีค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการฝึกอบรมของงานวิจัย

และบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ านวนเงินทั้งสิ้น 592,340.- บาท มีการใช้
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จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าอาหารมากที่สุด เป็นเงินจ านวน 197,450.- บาท คิดเป็นร้อยละ 

33.33 รองลงมาคือ ประเภทค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงินจ านวน 116,000.- บาท คิดเป็นร้อย

ละ 19.58 และประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมมีการใช้จ่ายน้อย

ที่สุด เป็นเงินจ านวน 1,400.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24  

2.2 ประเภทของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

   งานวิจัยและบริการวิชาการ มีจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของงานวิจัย

และบริการวิชาการ ทั้งสิ้น 1,349 คน มีบุคลากรประเภทภายนอกมากที่สุด จ านวน 615 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.59 รองลงมาคือ บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 

570 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 และบุคลากรและนักศึกษาคณะอื่น ๆ น้อยที่สุด จ านวน 164 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.16 

2.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

   งานวิจัยและบริการวิชาการ มีจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของงานวิจัย

และบริการวิชาการ ทั้งสิ้น 1,349 คน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต าแหน่งอ่ืน ๆ มากที่สุด จ านวน 

615 คน คิดเป็นร้อยละ 45.59 รองลงมาคือ ต าแหน่งนักศึกษา จ านวน 470 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.84 และต าแหน่งอาจารย์น้อยที่สุด จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 8.01 

2.4 จ านวน/ขนาดจ านวนของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการ

ฝึกอบรมที่มีสัดส่วนของจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ระหว่าง 26-50 คน มากที่สุด จ านวน 12 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ จ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่าง 1-25 คน 

จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83 และจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ระหว่าง76 -100 

คน น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 

2.5 ลักษณะของโครงการฝึกอบรม 

งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 24 โครงการ มีโครงการ

ฝึกอบรมลักษณะการบรรยาย มากที่สุด จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ 

โครงการฝึกอบรมลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.67 

และโครงการฝึกอบรมลักษณะการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ด้วยงานวิจัยและบริการ

วิชาการไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวเลย จึงไม่มีข้อมูลปรากฏ 
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2.6 ประเภทของโครงการฝึกอบรม 

งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมประเภทไม่

เก็บเงินค่าลงทะเบียน มากที่สุด จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 

โครงการฝึกอบรมประเภทได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 8 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และโครงการฝึกอบรมประเภทเก็บเงินค่าลงทะเบียน น้อยที่สุด 

จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 

2.7 จ านวนวันในการจัดโครงการฝึกอบรม 

งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่ใช้เวลาใน

การจัด จ านวน ½ วัน มากที่สุด จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.83 รองลงมาคือ 

โครงการฝึกอบรมที่ใช้เวลาในการจัด จ านวน 1 วัน จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 

และโครงการฝึกอบรมที่ใช้เวลาในการจัด จ านวน 4 วัน น้อยที่สุด จ านวน 2 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 16.67 

2.8 จ านวนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในโครงการฝึกอบรม 

งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วน

ของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 1 คน มากที่สุด จ านวน  14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

58.33 รองลงมาคือ โครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 2 คน 

จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 และโครงการฝึกอบรมที่มีสัดส่วนของวิทยากรและ

ผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 5 คน น้อยที่สุด จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17 

2.9 ประเภทวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในโครงการฝึกอบรม 

งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีวิทยากร

ประเภทภายในเพียงอย่างเดียว มากที่สุด จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.84 รองลงมา

คือ โครงการฝึกอบรมที่มีวิทยากรทั้งภายในและภายนอก จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

20.83 และโครงการฝึกอบรมมีวิทยากรภายนอกเพียงอย่างเดียว น้อยที่สุด จ านวน 2 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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2.10 จ านวน/ขนาดจ านวนของค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม 

งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการฝึกอบรม โดยมีโครงการที่มีสัดส่วนของ

ค่าใช้จ่ายระหว่าง 0-20,000 บาท มากที่สุด จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.83 

รองลงมาคือ โครงการที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่าง 80,000-100,000 บาท 100,001 

บาทข้ึนไป ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และโครงการที่มีสัดส่วนของ

ค่าใช้จ่ายระหว่าง 20,001-40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-80,000 บาท น้อย

ที่สุด ซึ่งเท่ากันจ านวนละ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17   

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปในการด าเนินการโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดโครงการฝึกอบรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,081,095.-บาท มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 592,340.- บาท โดยงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย (Mean) 24,680.83 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 40,323.18 บาท 
ค่าต่่าสุด (Minimum) 0.00 บาท และค่าสูงสุด (Maximum) 128,960.00 บาท  

ส่วนจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย (Mean) 52.88 คน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) 39.60 บาท ค่าต่ าสุด (Minimum) 20 คน และค่าสูงสุด (Maximum) 180 คน 

 

4. ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

4.1 ควรท าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมของงานวิจัยและบริการวิชาการ อย่าง

ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 

4.2 ควรท าการวิ เคราะห์ค่าใช้จ่ ายในการจัดโครงการฝึกอบรมของทุกหน่วยงานภายใน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 

4.3 ควรส่งเสริมให้งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินการโครงการ

ฝึกอบรมประเภทได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และโครงการฝึกอบรม

ประเภทเก็บเงินค่าลงทะเบียน เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้คณะฯ มากยิ่งขึ้น 

4.4 ควรส่งเสริมให้งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินการโครงการ

ฝึกอบรมลักษณะการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ เนื่องจากที่ผ่านมางานวิจัยและบริการ
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วิชาการ ยังไม่เคยมีการด าเนินการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวเลย เพ่ือให้การจัดโครงการ

ฝึกอบรมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการดึงดูดให้คนเข้าร่วมฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น 

4.5 จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม พบว่า มีการใช้จ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายประเภทค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการ

จัดโครงการฝึกอบรม ดังนั้น หากสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ จะท าให้มีงบประมาณคงเหลือ

เพ่ิมมากขึ้น และสามารถน างบประมาณคงเหลือดังกล่าวไปใช้ในการด าเนินการต่าง ๆ ได้เพ่ิม

มากขึ้น ซึ่งผู้วิเคราะห์เห็นควรให้พิจารณาลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยหากเป็นโครงการฝึกอบรม

ประเภทไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งเป็นประเภทของโครงการที่มีการจัดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

50 และเป็นโครงการฝึกอบรมที่ใช้เวลาในการจัด จ านวน ½ วัน ผู้วิเคราะห์เห็นควรให้จัดอาหาร

ว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเท่านั้น  

********************************************* 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   
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