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  งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-

ERP ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน

กนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP และศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปีท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแนวปฏิบติัการเบิกจ่ายและกันเงินของ

มหาวิทยาลยั ของงานด้านการเงิน การคลงั  เพื่อสามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน

กระบวนการท างาน ลดระยะเวลาการเก็บงบประมาณเหลือจ่ายของเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าขอ้มูลท่ีมี

คุณภาพไปวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อน าไปสู่การบริหารงานด้านการเงินการคลังและพัสดุให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และเพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ด้าน Sustainable เร่ืองความยัง่ยืนและมัน่คงดา้น

การเงินการคลงัเป็นตน้แบบ ของมหาวิทยาลยัในการเป็น World class Eco University  ต่อไป 

  ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิเคราะห์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและ

ผูป้ฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี และผูท่ี้สนใจโดยทั่วไป  ทั้ งน้ี ผูจ้ ัดท า ขอขอบคุณ

เจ้าหน้าท่ีส่วนงานทุกท่านท่ีได้ให้ขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานท่ีคอยสนับสนุน 

ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ค  าปรึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ท าให้การจดัท างาน

วิเคราะห์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  หากมีขอ้ผิดพลาดประการใดผูจ้ดัท ายินดีรับค าเสนอแนะ เพื่อน ามาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงผลงานใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนและเป็นประโยชน์ในการพฒันางานต่อไป 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 

                 มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีก่อตั้งมากวา่ 120 ปี ปัจจุบนัมี คณะ วิทยาลยั สถาบนั ต่าง  ๆ
เป็นส่วนงานอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงแต่ละส่วนงานมีการวางแผน บริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั การ
จดัท างบประมาณและเบิกจ่าย เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน มหาวิทยาลยัมีการก าหนดแผนยทุธศาสตร์ใหส่้วนงานตอ้ง
บริหารจัดการการเงินการคลังและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการ
ขบัเคล่ือนองคก์ร สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลยั เป็นการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน(Performance based Budgeting) ในด้านการสร้างความยัง่ยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) ดังนั้ น 
เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆของมหาวิทยาลยัมีงบประมาณในการขบัเคล่ือนองคก์ร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้ส่วนงานต้องบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงการ
ด าเนินงานดา้นการคลงัในแต่ละปีงบประมาณประกอบดว้ย การประมาณการรายได ้การประมาณการรายจ่าย การ
วางแผนการด าเนินกิจกรรม การด าเนินงานของส่วนงาน การขอตั้ งงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน และการกัน
งบประมาณไวใ้ชเ้หล่ือมปีในกรณีท่ีมีรายการท่ีไม่สามารถวางฎีกาเบิกจ่ายไดท้นัในปีงบประมาณและยงัมีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อ    

ในช่วงส้ินปีงบประมาณเพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการเงินการคลงัและพสัดุของส่วนงานสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส าหรับกิจกรรมท่ีเบิกจ่ายไม่แลว้เสร็จในปีนั้น มหาวิทยาลยัจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติั
ในการเบิกจ่ายและกนัเงินเหล่ือมปี ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Effective 
Operation Management for Sustainability (4s for Sustainability) ซ่ึงประกอบดว้ย 1. Structure ปรับโครงสร้างองคก์ร
เพื่อตอบสนองต่อการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ 2. Staff บุคลากรตอ้งมีศกัยภาพและมีความพร้อมท่ีจะเขา้สู่ World 
Class University 3. Sustainable มีความยัง่ยืนและมัน่คงดา้นการเงินการคลงัเป็นตน้แบบของมหาวิทยาลยัในการ
เป็น World-class Eco University และ 4. Standard  ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากลมุ่งสู่ World 
Class Quality  งานบริหารงบประมาณ กองคลงั ส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานหน่ึงในมหาวิทยาลยัมหิดล 
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนและให้บริการดา้นการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัแก่ส่วนงานต่าง ๆของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้มหาวิทยาลยัมีเสถียรภาพดา้นการเงินการคลงัท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน และการ
พฒันาในอนาคตหน่วยงานจึงตอ้งมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ดา้นการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึง
รายการท่ีตอ้งกนังบประมาณไวใ้ชเ้หล่ือมปี เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีแสดงถึงการบริหารจดัการดา้นการคลงัและ
พัสดุของส่วนงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของยุทธ์ศาสตร์ ข้อ  3. 
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Sustainable เร่ืองมีความยัง่ยืนและมัน่คงดา้นการเงินการคลงัเป็นตน้แบบของมหาวิทยาลยัในการเป็น World class 
Eco University   มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงินเหล่ือมปี โดยมีเง่ือนไขเพื่อให้การ
เบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปีเกิดประสิทธิภาพ  ดังน้ี โครงการ/กิจกรรมท่ีจดัในปีงบประมาณ นั้น (1 ตุลาคม ถึง 30 
กนัยายน) ซ่ึงไดรั้บอนุมติัใหด้ าเนินการและไดเ้ร่ิมด าเนินการแลว้  ไดก้ าหนดเบิกจ่ายให้แลว้เสร็จ ภายในไตรมาส 
1 ของปีงบประมาณถดัไป  รายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดก่้อหน้ีผกูพนั และลงนามในสัญญาหรือมีขอ้ตกลงเป็นเอกสาร
แลว้ (มี PO แลว้) ก าหนดเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญา และรายการเงินอุดหนุนการวิจยัและเงินบริการวิชาการ 
ก าหนดเบิกจ่ายได้ถึงระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั/บริการวิชาการ ทั้ งน้ี งบประมาณของ
รายการท่ีไม่ไดด้ าเนินการวางฎีกาหรือกนัเงินจะถูกพบัไป และงบประมาณคงเหลือจะโอนเขา้รายไดส้ะสมของ
ส่วนงาน หรือมหาวิทยาลยัแลว้แต่กรณี   

เน่ืองจากในแต่ละปีงบประมาณมีงบประมาณท่ีกนัไวใ้ชเ้หล่ือมปีส าหรับค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม
ท่ีแต่ละส่วนงานไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายให้แลว้เสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ แลว้ท าการกนังบประมาณ
ไวเ้พื่อใช้ต่อในปีถดัไป เม่ือตรวจสอบงบประมาณในระบบ มีการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีกันไวใ้ช้เหล่ือมปีใน
อัตราส่วนท่ีน้อย  เป็นภาระของกระบวนการเก็บงบประมาณเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัย และยงัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัและพสัดุของส่วนงานไม่เป็นไปตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

ผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วน
งานใน MU-ERP  และมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้น
แนวปฏิบติัการเบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยั โดยการพฒันาระบบงานคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพนั้น มี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ของตน ผูจ้ ัดท าจึงน าเอาวงจรบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle : P D C A  มาเป็นแนวทางในการพฒันา
คุณภาพงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารของส่วนงานสามารถน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้า
ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนการท างาน ลดระยะเวลาการเก็บงบประมาณเหลือจ่ายของเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง น าไปสู่การบริหารงานดา้นการเงินการคลงัและพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เพื่อความยัง่ยนืและมัน่คงดา้นการเงินการคลงัเป็นตน้แบบของมหาวิทยาลยัในการ
เป็น World-class Eco University ของมหาวิทยาลยัต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์การวเิคราะห์    
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-2561 
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) 
3. เพื่อศึกษาการบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle (PDCA) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล 
4. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการแกไ้ขการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
1.3 ขอบเขตการวเิคราะห์ 

1.3.1 ขอบเขตด้านหน่วยงาน 
ในงานวิเคราะห์เร่ืองน้ีจะขอวางขอบเขตการศึกษาไวเ้ฉพาะส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล

เท่านั้น 
1.3.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ศึกษาประสิท ธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP 

มหาวิทยาลยัมหิดล จากรายงานภาระผูกพนัขา้มปี ปีงบประมาณ 2559 -2561 โดยน ากรอบการบริหารงาน
คุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัท าและวางแผน (Plan)  การปฏิบติัตามแผน 
(Do)  การติดตามประเมินผล (Check) และ การปรับปรุงแกไ้ข (Action)  มาเป็นเคร่ืองมือในการจดักลุ่มช่วย
จ าแนกการปฏิบติังาน 

1.3.3  ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ไดแ้ก่  การบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน
การปฏิบติังาน (Plan)  การปฏิบติัตามแผน (Do)  การติดตามประเมินผล (Check) และ การปรับปรุงแกไ้ข 
(Act) มาใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี และแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

1.3.4 ขอบเขตด้านประชากร 

             ประชากร ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานดา้นเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 35 ส่วนงาน  ส่วนงานละ 1 คน 
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1.3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
        การวิเคราะห์ใชข้อ้มูลรายงานภาระผกูพนัขา้มปี ระยะเวลา 3 ปี คือ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561  
 

1.4  กรอบแนวคดิ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที ่1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

 
 
 
 

P-Plan การวางแผนการปฏบัิตงิาน ก  ำหนดเป้ำหมำย 
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ เพ่ือให้
เป็นไปตำมแนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินกนั
เหล่ือมปีท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด

D-Do การปฏบัิตติามแผน กำรส่งเสริม สนบัสนุน กำร
ปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมขั้นตอน แนวทำง และ
แนวปฏิบติัในกำรเบิกจ่ำยและกนัเงินของ
มหำวิทยำลยั

C-Check การตรวจสอบและประเมินผล  กำรวำงกรอบกำร
ประเมิน กำรจดัเก็บขอ้มลู กำรวิเครำะห์ขอ้มลู กำร
เร่งรัดติดตำมกำรใชง้บประมำณเงินกนัเหล่ือมปี 
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยในกำรเบิกจ่ำยท่ีก ำหนดไว้
ในแนวปฏิบติัในกำรเบิกจ่ำยและกนัเงินของ
มหำวิทยำลยั

A-Action การปรับปรุงแก้ไข กำรน ำผลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินกนั
เหล่ือมปีมำปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบติังำน น ำ
ขอ้มลูท่ีไดรั้บจดัท ำเป็นแผนปฏิบติังำนใน
ปีงบประมำณถดัไป และจดัท ำขอ้มลูสำรสนเทศ

วงจรบริหารงานคุณภาพ Deming Cycle

- ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินกนัเหล่ือมปี
 ปีงบประมำณ 2559

-
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินกนัเหล่ือมปี
 ปีงบประมำณ 2560

-
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินกนัเหล่ือมปี
 ปีงบประมำณ 2561

วเิคราะห์เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

จ าแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 3 ปี

แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินกนัเหล่ือมปี

ตวัแปรอิสระ

Independent Variable
ตวัแปรตาม

Dependent Variable

Correlation 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.5.1 ไดข้อ้มูลงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีและขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของ
ปีงบประมาณ 2559-2561 ของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ส าหรับใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใน
การก าหนดแนวทางการพฒันาและวางแผนการก าหนดแนวทางการปฏิบติั และใชเ้ร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

1.5.2 ทราบถึงประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี และปัญหาอุปสรรค ในการ
ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

1.5.3 ทราบถึงผลการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle : P D C A ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

1.5.4 สามารถน าผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีท่ีไดไ้ปใชใ้น
การปรับปรุงและพฒันาส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดลต่อไป 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย   หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบติังานในการเบิกงบประมาณเพื่อใชจ่้าย   
ได้อย่างถูกตอ้ง โดยใช้ทรัพยากรดา้นเวลา งบประมาณ หรือปัจจยัอ่ืนน้อยท่ีสุด และให้ได้ผลส าเร็จตามท่ี
ตอ้งการ 

การบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle : P D C A  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถูกก าหนด
ข้ึน  ซ่ึงหมุนวนเป็นวงจรแห่งการบริหารงาน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการ 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผนการปฏิบติังาน (P – Plan)  2. การปฏิบติัตามแผน (D – Do)  3. 
การตรวจสอบและการประเมินผล (C – Check) และ4. การปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอ (A – Action) 

การวางแผนการปฏิบัติงาน (P-Plan) หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ระยะเวลา และผูรั้บผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 

การปฏิบัติตามแผน (D-Do) หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบติังานให้เป็นไปตามขั้นตอน 
แนวทาง และแนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยั 

การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) หมายถึง การวางกรอบการประเมิน การจดัเก็บขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล การเร่งรัดติดตามการใชง้บประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเบิกจ่ายท่ี
ก าหนดไวใ้นแนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยั 
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การปรับปรุงแก้ไข (A-Action) หมายถึง การน าผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินกนัเหล่ือมปีมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจดัท าเป็นแผนปฏิบติังานในปีงบประมาณ
ถดัไป และจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 

 

งบประมาณเงินกันเหล่ือมปี  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีผ่านมา ท่ีส่วนงานไม่
สามารถจะเบิกเงินงบประมาณประจ าปีไดท้นัภายในปีงบประมาณนั้น จึงขอกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี โดยจะตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัใหก้นัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายต่อ ในปีงบประมาณถดัไป   

 

MU - ERP   หมายถึง   ระบบสารสนเทศดา้นการบริหารงานการเงิน การบญัชี การจดัซ้ือจดัหา การ
บริหารพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงใช้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลยัมหิดล 



 

 

บทที ่2 
เอกสารและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 

 ในการวเิคราะห์เร่ือง ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน 

MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล มีการทบทวนเอกสารและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง ดังนี ้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจดัการงบประมาณ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

2.3 แนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

2.4 MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2017-2036 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 Effective Operation 

2.5 แนวคิดการบริหารงานคุณภาพวงจรเดม่ิง (PDCA) 

 

2.1   แนวคดิและทฤษฎกีารบริหารจัดการงบประมาณ     
  2.1.1 ความหมายของงบประมาณ  
   “งบประมาณ” ตามพจนานุกรมไทย หมายถึง บญัชีหรือจ านวนเงินท่ีรวมถึง ก าหนดการรับ
และจ่ายเงิน ซ่ึงจะมุ่งเนน้ถึงการก าหนดรายรับและรายจ่ายเป็นส าคญั  
  “งบประมาณ” ตามความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Budget” ซ่ึงหมายถึง การจัดเก็บ
รายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐ ท่ีเป็นงานของฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาลเป็นผูจ้ดัท าข้ึน ฝ่ายนิติบญัญติั หรือรัฐสภา
เป็นผูอ้นุมติัให้ตราเป็นพระราชบญัญัติ และฝ่ายบริหารเป็นผูป้ฏิบติัการ จะเห็นได้ว่าตามความหมายน้ี 
งบประมาณมิใช่เป็นเพียงบญัชีแสดงตวัเลขรายไดร้ายจ่ายโดยประมาณเท่านั้น แต่เป็น งานท่ีก าหนดวา่ รัฐบาล
จะท ากิจการอยา่งใดบา้ง จะตอ้งจ่ายเงินเพื่อการใดในรายจ่ายประเภทใด เป็นจ านวนเงินเท่าใด และจะสามารถ
จดัเกบ็เงินรายไดห้รือหารายไดอ้ยา่งไร จ านวนเท่าใด เพื่อใหพ้อใชจ่้ายในระยะเวลาหน่ึงปี  
   พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ก าหนด บทนิยามศัพท์ค  าว่า  “งบประมาณ
รายจ่าย” หมายถึง จ านวนเงินอยา่งสูงท่ีอนุญาตให้จ่ายหรือใหก่้อหน้ีผกูพนัได ้ตามวตัถุประสงคแ์ละภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย  
  เรืองเดช ศิลมี (2555) ใหค้วามหมายของงบประมาณไวว้า่ หมายถึง จ านวนเงินท่ีรัฐสภา อนุญาต
ให้ฝ่ายบริหารใชจ่้าย ตามแผนงาน งาน และโครงการท่ีรัฐบาลมีแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ในรอบระยะเวลาหน่ึง
ปีงบประมาณ โดยแสดงรายการให้รัฐสภา ทราบด้วยว่า รัฐบาลมีรายได้ท่ีจะน ามาใช้จ่ายจากกิจการใดบ้าง             
เป็นจ านวนเท่าใด มีวิธีการไดเ้งินมาอยา่งไร เพื่อใหรั้ฐสภารับทราบ ประกอบการพิจารณาอนุมติังบประมาณดว้ย 
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  รชิตา วรัตถธ์รพิตญ ์ให้ความหมายของงบประมาณไวว้่า หมายถึง แผนการเงินหรือแผนการ
ปฏิบติังานท่ีแสดงในรูปตวัเงิน ซ่ึงแสดงในรูปแบบค่าใชจ่้ายในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ตามท่ีส่วนราชการ
เสนอต่อรัฐบาล   
  เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2543 (อา้งถึงใน ชาลิตา โอปลอด, 2546, หนา้ 12) กล่าวว่างบประมาณ 
หมายถึง แผนการปฏิบติังานของรัฐบาลท่ีแสดงในรูปตวัเงินท่ีเสนอต่อรัฐสภาในช่วงระยะเวลาหน่ึง  
  Sherwood, 1954 (อา้งถึงใน นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ุ, 2544, หน้า 16) ให้ความหมายของค า
ว่า งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเงิน แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหน่ึง
แผนน้ีจะรวมถึงการกะประมาณบริการ กิจกรรม โครงการและค่าใชจ่้าย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุน
การด าเนินงานให้บรรลุตามแผน ซ่ึงจะประกอบดว้ยการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การจดัเตรียม การอนุมติั และ
การบริหารงบประมาณ 
 2.1.2 ความหมายของการบริหารงบประมาณ  
  เชิดชยั มีค  า ไดใ้ห้ความหมายการบริหารงบประมาณว่า “ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวงเงินท่ีพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณ หรือก่อหน้ีผูกพนัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีได ้ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 2.1.3 ลกัษณะของงบประมาณ  
  งบประมาณของแผน่ดินจะมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  1. จดัท าโดยฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเป็นผูจ้ดัท างบประมาณ  
  2. การจ่ายเงินนั้น จะกระท าไดแ้ต่โดยฝ่ายนิติบญัญติัเป็นผูอ้นุมติั  
  3. บรรดาเงินท่ีเกบ็ไดจ้ะตอ้งน าส่งคลงั และบรรดาเงินท่ีจะจ่ายกต็อ้งจ่ายจากคลงั  
  4. ตอ้งก าหนดรายไดร้ายจ่ายโดยประมาณในระยะเวลาหน่ึงท่ีแน่นอน 
 2.1.4 ลกัษณะงบประมาณที่ด ี

 ตอ้งประกอบดว้ยหลกัการท่ีส าคญั 6 ประการ ดงัน้ี (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ 2554, หนา้ 39) 
1. หลกัการคาดการณ์ไกล (For sight) หมายความว่า จะท าอะไร จะใชเ้งินในปีใด เท่าใดตอ้งคิด

วางแผนไว ้มิใช่นึกจะท าก็ท า ตอ้งการใชเ้งินเท่าใด กเ็พียงหาเงินโดยไม่ค านึงถึงวา่มี อนุญาตไวใ้นงบประมาณ
หรือไม่ 

2. หลักประชาธิปไตย (Democracy) คือ จะต้องให้ราษฎรเจ้าของเงินได้รู้เห็นและให้ความ
เห็นชอบดว้ยทั้งเงินไดแ้ละเงินจ่าย 

3. หลกัดุลยภาพ (Balance) งบประมาณจะตอ้งสมดุลกนั แต่ไม่ไดห้มายความว่า รายไดร้ายจ่าย 
จะตอ้งเท่ากนัทุกปี บางปีกอ็าจขาดดุล แต่กต็อ้งพยายามใหมี้การเกินดุลบา้ง มิฉะนั้นจะมีหน้ีสินลน้พน้ตวั  
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4. หลกัสารัตถประโยชน์ (Utility) ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ปัจจุบันและอนาคต จึงตอ้งให้มี
รายจ่ายลงทุนไวใ้หม้ากพอ เป็นสดัส่วนเหมาะสมกบัรายจ่ายประจ าปี 

5. หลกัความยติุธรรม (Equity) ตอ้งใหมี้ความยติุธรรมทั้งในดา้นรายได ้และรายจ่าย เช่น กรณีใน
ส่วนรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษีตอ้งใหย้ติุธรรมท่ีสุด 

6. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) เก่ียวกับการควบคุมงบประมาณรายได้และรายจ่าย ส่วน
ราชการผูมี้หนา้ท่ีจะตอ้ง ระมดัระวงัสอดส่องใหเ้กิดสมรรถภาพข้ึน 

นอกจากลกัษณะส าคญัของงบประมาณท่ีดีดงักล่าวแลว้  งบประมาณควรจะประกอบดว้ย คุณลกัษณะ
ต่าง ๆ  คือ 

- ชดัเจน 
- เปิดเผยได ้
- มีพื้นฐานอยูบ่นความสุจริตใจ  
- มีความยดืหยุน่ 
-  จะตอ้งปรากฎแต่เฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัเงินงบประมาณเท่านั้น 

2.1.5 นโยบายงบประมาณ (Budget Policy) 
นโยบายงบประมาณโดยทั่วไปมีอยู่ 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีความหมายสรุปดังน้ี (ไพรัช  

ตระการศิรินนท,์ 2544, หนา้ 28) 
1.  งบประมาณแบบสมดุล (Balanced Budget Policy) 

งบประมาณแบบสมดุล  หมายถึง  การจดัท างบประมาณท่ีอยูใ่นลกัษณะงบประมาณรายรับ
มีจ านวนเท่ากบังบประมาณรายจ่ายพอดี 

2. งบประมาณแบบเกินดุล (Surplus Budget Policy) 
งบประมาณแบบเกินดุล หมายถึง การประมาณการรายได ้(Income) มากกวา่ประมาณการ 

3. รายจ่าย (Expenditures) กล่าวคือ มีการประมาณการรายรับในจ านวนท่ีมากกวา่ประมาณการ
ค่าใชจ่้าย 

4. งบประมาณแบบขาดดุล (Deficit Budget Policy) 
งบประมาณแบบขาดดุล หมายถึง การประมาณการรายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายไดท่ี้คาดว่า

จะจดัหาได ้
2.1.6 รูปแบบงบประมาณ 

การจดัท างบประมาณของประเทศต่าง ๆ ไดมี้รูปแบบและการวิวฒันาการมาเป็นเวลาหลายร้อยปี
โดยเร่ิมตน้จากรูปแบบง่าย ๆ ท่ีมีเพียงรายการรายรับและการใช้จ่ายของรัฐบาล จนถึงรูปแบบท่ีมีความ
สลบัซับซ้อน เพื่อใช้ประเมินประสิทธิผลงบประมาณของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม รูปแบบงบประมาณท่ี
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ประเทศต่าง ๆ ใชน้ั้น พอสรุปรูปแบบท่ีส าคญัไดด้งัน้ี (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2543, หนา้ 44) 
1. งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) 

รูปแบบงบประมาณแบบแสดงรายการ เป็นแบบท่ีไดมี้การใชม้าเป็นเวลาชา้นาน โดยจะแสดง
รายการใชจ่้ายต่าง ๆเป็นรายการและจ านวนเงินงบประมาณท่ีก าหนดไว ้เป็นรูปแบบท่ีใชค้วบคุมรายการใชจ่้ายท่ี
ไดก้ าหนดไว ้หน่วยงานท่ีไดรั้บงบประมาณ จะน าเงินงบประมาณไปใชจ่้ายในรายการอ่ืนไม่ไดใ้นกรณีท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรายการใช้จ่ายจะต้องท าความตกลงกับหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีควบคุมหรือส านักงบประมาณ 
งบประมาณแบบแสดงรายการจะเน้นดา้นการควบคุมรายการใชจ่้าย แต่จะขาดความยืดหยุ่น และไม่ไดเ้น้นใน
เร่ืองของประสิทธิภาพการบริหารงาน หรือการท างานตามแผนงานมากนกั ตวัอยา่งของ รูปแบบงบประมาณแบบ
แสดงรายการนั้ น จะพิจารณาได้จากการแสดงรายการในหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่า
สาธารณูปโภค ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในแต่ละปี 

2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting) 
งบประมาณแบบแสดงผลงาน เป็นงบประมาณท่ีไดพ้ฒันารูปแบบจากงบประมาณแบบแสดง

รายการรูปแบบงบประมาณแบบแสดงผลงานนั้นจะแสดงแผนงานของการใช้จ่ายต่างๆ ว่าจะท าอะไร มี
แผนการท างานอยา่งไร โดยค านึงถึงวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายการใชจ่้ายของแต่ละแผนงานและโครงการ 

รัฐบาลสามารถใชง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือควบคุมและตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน
ในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีไดรั้บงบประมาณว่าท างานไดผ้ลหรือไม่ และประสิทธิภาพในการท างาน
เป็นอยา่งไร เช่น  การสร้างถนนขาดส่ีช่องทาง จราจรจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต่อกิโลเมตรเท่าใด  เป็นตน้ 

3. งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning Budgeting) 
งบประมาณแบบแสดงแผนงาน  เป็นรูปแบบงบประมาณท่ีเน้นความส าคัญในเร่ือง

ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร หรือเงินงบประมาณแผน่ดิน 
การจดัท างบประมาณแบบแสดงแผนงาน จะมีการก าหนดวตัถุประสงคห์รือ เป้าหมายของ

แผนงานต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจนโดยหน่วยงานท่ีของบประมาณจะจดัโครงสร้างของแผนงานหรือโครงการ
ข้ึนมาในแต่ละแผนงานหรือโครงการจะแสดงค่าใชจ่้ายและผลท่ีจะไดรั้บจากแผนงานหรือโครงการดงักล่าว
ไวด้ว้ย  

ในการจดัสรรงบประมาณ จะมีการวิเคราะห์การเลือกแผนงาน หรือโครงการ   ท่ีมีความ
เหมาะสม ตามล าดบัก่อนหลงั ซ่ึงจะท าใหก้ารใชจ่้ายเงินงบประมาณแผน่ดินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

การจดัท างบประมาณนั้น จะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม เป็นผูก้  าหนดแผนงาน ส านกังาน
จะไม่ควบคุมรายละเอียด แต่จะเป็นผูอ้นุมติัเงินงบประมาณให้แก่แผนงานหรือโครงการท่ีเลือก จะควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของแต่ละแผนงานและโครงการว่าสามารถท างานบรรลุเป้าหมายของ
แผนงานหรือโครงการอยา่งไร 
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4. งบประมาณแบบการวางแผนการและการก าหนดโครงการ (Planning Programming 
Budgeting System: PPBS) 

งบประมาณแบบการวางแผนการและการก าหนดโครงการรูปแบบของงบประมาณ 
โดยทั่วไปมกัจะจดัท ารูปแบบ ของแสดงรายการ ท่ีจะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยได้รับเงิน
งบประมาณเป็นจ านวนเท่าใด   และใช้จ่ายในรายการใดบา้ง   ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมและการ
ลงบญัชี   อยา่งไรกต็ามในดา้นของการบริหารและการวางแผนจะไม่ค่อยไดรั้บประโยชน์เท่าใดนกั 

ในการจดัท างบประมาณเพื่อเน้นในด้านของการบริหารและการวางแผน เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผน่ดิน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาในสมยัของ
ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี จึงไดเ้ร่ิมจดัท างบประมาณแบบการวางแผน และการก าหนดโครงการ 
(PPBS) ข้ึน ส่วนประกอบส าคญัของงบประมาณแบบ PPBS นั้น ไดแ้ก่ 
 1.) การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ กล่าวคือ หน่วยงานท่ีของบประมาณจะต้อง
ก าหนดวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีชดัแจง้ของโครงการหรือแผนงานท่ีจะท า 

 2.) ก าหนดแผนการทางดา้นการเงิน หน่วยงานจะตอ้งก าหนดแผนการใชจ่้ายเงินในการท างาน
หรือการพฒันาโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและในอนาคต 
 3.) การวิเคราะห์การเลือกแผนการ หน่วยงานจะตอ้งท าการวิเคราะห์ทางเลือกและการใชจ่้ายแบบ
ต่าง ๆ ในการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ในดา้นการบริหารและประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรหรือเงินงบประมาณนั้น แนวคิดการจดัท า
งบประมาณแบบ PPBS นั้นเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดในหลกัวิชาการทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อยา่งไรก็ตาม ในดา้น
ของการปฏิบติัจดัท างบประมาณนั้นมีปัญหายุ่งยากมากมาย เช่น ในการตดัสินใจเลือกโครงการนั้น ก็จะตอ้ง
เลือกทั้งโครงการ จะเลือกท าแต่เพียงส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ได ้ในดา้นของการเลือกโครงการนั้นจะใชห้ลกัเกณฑ์
อะไรในการเลือก หรือจะจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละโครงการอย่างไร และมีการก าหนดขั้นตอนในการ
เลือกหรือการตัดสินใจอย่างไร ความยุ่งยากสลบัซับซ้อนดังกล่าวท าให้เกิดขอ้โตแ้ยง้มากมายทั้ งในด้าน
เศรษฐกิจและในดา้นการเมือง 

 5. งบประมาณแบบฐานศูนย ์(Zero – Base Budgeting) 
งบประมาณแบบฐานศูนย ์เป็นแนวความคิดในการจดัท างบประมาณโดยไม่ให้ความส าคญัแก่

รายการหรือแผนงาน  ท่ีเคยได้รับงบประมาณในปีท่ีผ่านมาแล้วแต่จะพิจารณาแผนงานทุกแผนงานท่ีขอ
งบประมาณอยา่งละเอียดเพื่อพิจารณาความ เหมาะสมในการจดังบประมาณ  แผนงานท่ีเคยไดรั้บงบประมาณแลว้
อาจจะไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณอีก ถา้หากแผนงานนั้ น มีความเหมาะสมสู้แผนงานอ่ืนไม่ได้  การจัด
งบประมาณในแนวคิดดงักล่าวจะช่วยให้ส านกังบประมาณหรือฝ่ายจดังบประมาณไม่ตอ้งเพิ่มงบประมาณให้แก่
หน่วยงานท่ีเคยไดง้บประมาณมาแลว้ทุกปี 
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โดยทัว่ไปการจดัท างบประมาณแบบฐานศูนย ์(ZBB) จะตอ้งมีการเตรียมรายละเอียดการใชจ่้าย
ของแต่ละแผนงานในระดับต่าง ๆ ท่ีช่วยให้ท าการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณท่ีเรียกว่า“decision   
packages” หรือ “ชุดงานเพื่อการตดัสินใจ” ชุดงานเพื่อการตดัสินใจดงักล่าวจะถูกใชเ้ป็นตวัเลือกในการตดัสินใจ
ในการจดัสรรงบประมาณตามล าดับความส าคญัก่อนหลงั โดยท่ีชุดงานเพื่อการตดัสินใจแต่ละชุดจะมีขอ้มูล
มากมายเก่ียวกบัผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บของโครงการ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของค่าใชจ่้ายหรือทรัพยากรท่ีตอ้งใช้
ในแต่ละโครงการดว้ย 

อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติั การจดัท าชุดงานเพื่อการตดัสินใจแต่ละชุดตอ้งใชข้อ้มูลและเจา้หนา้ท่ี
มากมาย ท าใหก้ารจดัท างบประมาณแบบฐานศูนยมี์อุปสรรคมากมาย ซ่ึงท าใหก้ารจดัท างบประมาณแบบฐานศูนยไ์ม่
ประสบความส าเร็จในภาคปฏิบติั 
 6. งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting) 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  เป็นระบบท่ีเน้นท่ีผลผลิต  (Outputs)  และ
ผลลพัธ์ (Outcomes) มากกว่าทรัพยากรท่ีใชไ้ป (Input) เพื่อปรับปรุงการบริหารจดัการภาครัฐในอนัท่ีจะสนบัสนุน
งบประมาณส าหรับด าเนินภารกิจต่าง ๆ   ท่ีหลากหลาย โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

ลกัษณะส าคญัของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีดังนี ้ 
 1.   เป็นระบบท่ีมุ่งเนน้ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบักระบวนการวางกลยทุธ์
ของ ภาครัฐ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมีความเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ และผลลพัธ์สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและนโยบายของ
รัฐบาล โดยสามารถท่ีจะ ระบุส่ิงท่ีรัฐบาลตอ้งการจะบรรลุหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  

 2.   เป็นระบบท่ีเน้นการวดัผลการด าเนินงาน (Performance measures) ผลผลิตท่ีตอ้งการ มีปริมาณ ราคา 
และ คุณภาพ เหมาะสมสอดคลอ้งกนั เน่ืองจากสามารถระบุหรือก าหนดมาตรฐานการวดั เช่น ค่าใชจ่้าย ปริมาณ และ
ส่ิงท่ีรัฐควรกระท า 
 3.  เป็นระบบท่ีสนบัสนุนการกระจายอ านาจ การมอบอ านาจจากหน่วยงานกลางสู่หน่วยงาน ดา้นการ
จดัการท่ีแสดงถึงผลผลิต และตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการสร้างความรับผดิชอบและความโปร่งใส ท่ีจะสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา  

ขั้นตอนของแบบมุ่งเนน้ผลงานมี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1.) การจดัท าแผนด าเนินงาน 
2.)  น าแผนไปปฏิบติั 
3.)  การติดตามและประเมินผล  
การจดัท างบประมาณในรูปแบบน้ี เป็นการเพิ่มวินยัใหแ้ก่กระบวนการงบประมาณ 
1.)  เป็นการกระตุน้ในเร่ืองประสิทธิผลของงาน 

- วา่สามารถบรรลุผลลพัธ์ไดห้รือไม่ 
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- วา่สามารถปรับปรุงผลลพัธ์ไดอ้ยา่งไร 
2.)  เป็นการกระตุน้ในเร่ืองประสิทธิภาพของแผนงาน 

- วา่สามารถบรรลุผลลพัธ์   โดยใชค่้าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ 
- วา่สามารถปรับปรุงผลลพัธ์   โดยใชค่้าใชจ่้ายเท่าเดิมหรือไม่ 
- ว่าสามารถผลกัดันงบประมาณ จากแผนงานท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการให้

บรรลุผลลพัธ์ ตามท่ีตอ้งการไปสู่แผนงาน และสามารถด าเนินการใหบ้รรลุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  
2.1.7 กระบวนการงบประมาณ (Budgeting Process)  

กระบวนการงบประมาณหรือบางคร้ังเรียกว่า วงจรงบประมาณ (Budget Cycle) หมายถึง กระบวนการ 
เพื่อให้รัฐบาลได้มาซ่ึงงบประมาณท่ีจะใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายท่ีได้แถลงไวโ้ดยทัว่ไป        
จะประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน (ณรงค ์สจัพนัโรจน์, 2540, หนา้ 25)   

1.  การจดัเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี   
  1.)  การแจง้ใหห้น่วยงานจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

 2.)  การก าหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
 3.)  จดัท างบประมาณการรายรับ และค าของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน   
 4.)  ส านกังบประมาณพิจารณาประมาณการรายรับ และค าของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน  

 5.)  เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา  
2.  การอนุมติังบประมาณ (Budget Adoption) ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.)  การพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร 
 2.)  การพิจารณาของวฒิุสภา 

3.  การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 
บริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการและแผนงาน

หรืองาน ท่ีฝ่ายบริหารไดรั้บอนุมติังบประมาณมาใชจ่้าย เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของเงินงบประมาณ โดยวิธีการ
อนุมัติเงินประจ างวด การเบิกจ่ายเงิน รวมตลอดถึงการรายงานผลงานต่าง ๆ ท่ีได้ ใช้ งบประมาณเพื่อการ
ด าเนินงานนั้น ๆ  

กระบวนการบริหารงบประมาณมี 5 เร่ือง ดงัน้ี  
1.) การขอใชเ้งินประจ างวด 
2.) การวางฎีกา 
3.) การจดัซ้ือจดัจา้ง 
4.) การตรวจสอบ 
5.) การประเมินผล 

 ขั้นตอนการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหาร 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1.)  ขั้นตอนของส่วนราชการท่ีใชง้บประมาณ 
2.)  ขั้นตอนของส านกังบประมาณ 
 

4.  การควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 2 เร่ือง ดงัน้ี 
1.)  การติดตามผลการน าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปใชใ้นการปฏิบติังาน โดยการวิเคราะห์ผล

การด า เนินงาน แต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาส ตลอดจนการรายงานผลการใชเ้งิน  
2.)  การประเมินผลงานและโครงการเม่ือกระท าเสร็จเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบติังานและ

ประสิทธิผล   ในการบรรลุนโยบายและเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 2.1.8 ความส าคญัของงบประมาณ  
  งบประมาณมีความส าคญัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
หน่วยงานใหป้ระสบความส าเร็จได ้ความส าคญัมีดงัน้ี 
  1.  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไวแ้ละเพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปตามแผนเพื่อป้องกนัการร่ัวไหล  
  2.  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาหน่วยงาน ถา้หน่วยงานมีการวางแผนทางดา้นงบประมาณ
ถูกตอ้ง จะสามารถพฒันาหน่วยงานใหป้ระสบความส าเร็จได ้ 
  3.  เป็นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจากดั ใหส้ามารถใชท้รัพยากรของหน่วยงาน
ไดอ้ยา่งมีประโยชน์สูงสุด 
 
2.2   แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “ประสิทธิภาพ” ไวว้่า
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสารานุกรรมเว็บเตอร์
(Webster’s Encyclopedia Unabridged Dictionary of English Language) ท่ี ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ไวว้่า ความสามารถในการปฏิบติังาน (Competency in performance) ส าหรับ
นกัวิชาการอ่ืน ๆ ก็ใหค้วามหมายของประสิทธิภาพคลา้ยคลึงกนั เช่น Cenzo, David & Robbins (1995, pp. 
4 - 5) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพไวว้่า การกระท าส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยใชปั้จจยัการผลิต 
(Input) น้อยท่ีสุดGordon, Mondy, Sharplin & Premeaux (1991, p. 20) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถในการผลิตให้ได้ผลผลิตท่ีปรารถนา โดยใชพ้ลงังาน เวลา เงิน วสัดุ หรือปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ 
น้อยท่ีสุด Robbins (1993, p. 45)เห็นว่าประสิทธิภาพ หมายถึง อตัราส่วนของผลผลิตท่ีมีประสิทธิผลต่อ
ปัจจยัการผลิตท่ีใช ้Good (1973, p. 193)ให้ความหมายของประสิทธิภาพไวว้่า หมายถึง ความสามารถท่ีจะ
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ท าให้เกิดเป็นผลส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ตามความปรารถนา โดยใชเ้วลาและความพยายามเพียงเลก็นอ้ย ส่วน
อุทยั หิรัญโต (2526, หนา้ 99 - 102) ใหค้วามหมายของประสิทธิภาพไวว้่า หมายความรวมถึงความพึงพอใจ
ในผลผลิตด้วย ประสิทธิภาพในวงราชการจึงแตกต่างจากประสิทธิภาพในวงธุรกิจเอกชน    เพราะงาน
ราชการไม่ได้มุ่งหวังท่ีผลก าไรและนอกจากน้ีงานราชการบางอย่างยงัไม่สามารถคิดเป็นตัวเลขได ้
ประสิทธิภาพในวงราชการจึงตอ้งเปรียบเทียบทั้ง ค่าใชจ่้ายท่ีใช ้(Input) กบัผลท่ีไดรั้บ (Output) และตอ้ง
ค านึงถึงความพึงพอใจในผลการปฏิบติังานและ ประโยชน์ท่ีมีต่อสงัคมส่วนรวมดว้ย 

  สรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หมายถึง ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานให้ได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย นโยบายและแผนงานขององค์กรท่ีก าหนดไว ้โดยใช ้
ทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตนอ้ยท่ีสุด มีประโยชน์และสร้างความพึงพอใจต่อสงัคมและส่วนรวมสูงสุด 

  ประสิทธิภาพในการท างาน ประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตและ 
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีวดัไดห้ลายมิติ ตามแต่วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการพิจารณา คือ 

  1.  ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนการผลิต (Input) ไดแ้ก่ การใช้ทรัพยากร การ
บริหาร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยท่ีีมีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

  2.  ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแ้ก่ การท างานท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน 
รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกกวา่เดิม 

  3.  ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ ไดแ้ก่ การท างานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม
เกิดผลก าไร ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและบริการเป็นท่ีพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ 
(ทิพาวดี เมฆสวรรค,์ 2538, หนา้ 2) 

 2.2.2 หลกัการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management) 

  ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2539, หนา้  13 - 23) ไดเ้สนอกรอบแนวคิดในการวดัผลการปฏิบติังานตาม
หลกัการบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Results Based Management) ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2.1 ภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการวดัผลการปฏิบติังานตามหลกัการบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

ท่ีมา: ทิพาวดี เมฆสวรรค.์ (2539). หนา้ 16. 
 
  โดยท่ีวตัถุประสงค ์(Objectives) หมายถึง เป้าหมายของผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีตอ้งการทั้งใน ระยะสั้ น 
ระยะกลาง และระยะยาว ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิต การให้บริการ หรือการ
ปฏิบติังาน กิจกรรมหรือกระบวนการท างาน (Processes) หมายถึง การน าปัจจยัน าเขา้ทั้ งหลาย มาผ่าน
กระบวนการเพื่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานคุณภาพท่ีไดก้ าหนดไว ้ผลผลิต  (Outputs) หมายถึง ผลงาน
หรือบริการท่ีองค์การจดัท าข้ึนโดยกระบวนการท างานหรือกิจกรรมท่ีท าให้เกิดผลงานนั้ น ภายใตก้าร
ควบคุมขององคก์าร ผลลพัธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลกระท าท่ีเกิดจากผลผลิตหรือผลงานท่ี ไดท้  าข้ึน ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อผูรั้บบริการ ผลสัมฤทธ์ิ (Results) หมายถึง ผลรวมของผลิต และผลลพัธ์ ความ
ประหยดั (Economy) หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดในการผลิต กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรในการผลิต 
(Inputs) ดว้ยราคาท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบ
ระหว่างปัจจยัน าเขา้ (Outputs) กบัผลผลิต (Outcomes) กล่าวคือ สร้างผลผลิตในระดบัท่ีสูงกวา่ปัจจยัน าเขา้ 
และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างวตัถุประสงค์กบัผลลพัธ์ของ
โครงการ กล่าวคือ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พียงใด 

  ในทางเศรษฐศาสตร์งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเขา้ 
(Input) กบัผลิตผล (Output) ท่ีไดรั้บออกมา คือ ประสิทธิภาพเท่ากบัผลผลิต ถา้เป็นหน่วยงานราชการ ของ
รัฐจะบวกความพึงพอใจของผูรั้บบริการเขา้ไปดว้ยเขียนเป็นสูตรไดด้งัน้ี 

  E = (0-I) + S 

  E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient) 
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 O = ผลผลิตหรือผลงานท่ีไดรั้บออกมา (Output) 

  I = ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใชไ้ป (Input) 

  S = ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 

  (Simon, Herbert A., 1960 อา้งถึงใน อรรถวฒิุ ตญัธนาวิทย,์ 2544, หนา้ 9) 

  ส าหรับประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจ หมายถึง ความสามารถใน การผลิตสินคา้
หรือบริการในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมและตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด  โดยค านึงถึง  องคป์ระกอบ  5  ประการ  
คือ ตน้ทุน  (Cost)  คุณภาพ  (Quality)  ปริมาณ  (Quantity)  เวลา  (Time)  วิธีการ  (Method)  ในการผลิต  
(Elmore Peterson and E. Grosvenor Plawmam, 1953 อา้งถึงใน อรรถวฒิุ ตญัธนาวิทย,์ 2544, หนา้ 9) 

 

2.3 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกนัเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 
เม่ือใกลส้ิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินการในช่วง     

ส้ินปีงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  กองคลงั ส านักงาน
อธิการบดี ได้มีก าหนดปฏิทินการปิดปีงบประมาณซ่ึงมีรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการกันเงินและ
เบิกจ่ายเพื่อให้ส่วนงานปฏิบติัซ่ึงประกอบดว้ย การวางฎีกาเบิกจ่าย การกนัเงิน(ยกยอดภาระผูกพนัขา้มปี) 
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค และเงินวิจยัหรือบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การวางฎีกาเบิกจ่าย 
ให้ส่วนงานจดัท าฎีกาเบิกจ่าย ส่งกองคลงัภายในวนัท่ีกองคลงัก าหนด เพื่อให้กองคลงัด าเนินการ

เบิกจ่ายเงินใหเ้จา้หน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณท่ีมีการอนุมติัใชง้บประมาณประจ าปีนั้นๆ 
2. การกนัเงิน (ยกยอดภาระผกูพนัขา้มปี) 
รายการท่ีไม่สามารถวางฎีกาเบิกจ่ายไดท้นัในปีงบประมาณ และยงัมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

ต่อไป  ให้ส่วนงานขอกันเงินและยกยอดไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยกองคลังได้ก าหนด
แบบฟอร์มรายการขอกันเงินตามก าหนดการในแต่ละปีซ่ึงกองคลังจะก าหนดไวเ้ป็นปฏิทินการปิด
ปีงบประมาณ โดยรายการท่ีสามารถกนัเงินไดน้ั้นจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

- โครงการ/กิจกรรมท่ีจดัในปีงบประมาณ ซ่ึงได้รับอนุมติัให้ด าเนินการ และได้เร่ิม
ด าเนินการแล้ว และมีก าหนดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ของ
ปีงบประมาณถดัไป 

- รายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้ก่อหน้ีผูกพัน และลงนามในสัญญาหรือมีข้อตกลงเป็น
เอกสาร (มีใบสัง่ซ้ือแลว้) มีก าหนดการเบิกจ่าย คือตามงวดงานในสญัญา 
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- รายการเงินอุดหนุนการวิจยั ก าหนดการเบิกจ่ายไดถึ้งระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
รับทุนอุดหนุนวิจยั 

ทั้งน้ี งบประมาณของรายการท่ีไม่ไดด้ าเนินการวางฎีกาหรือกนัเงินจะถูกพบัไป และงบประมาณ
คงเหลือจะโอนเขา้รายไดส้ะสมของส่วนงาน หรือมหาวิทยาลยั แลว้แต่กรณี 

1.) รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
- ใบแจง้หน้ีท่ีส่งมากองคลังโดยตรง ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และค่าโทรศพัท ์    

กองคลงั จะด าเนินการขออนุมติัและเบิกจ่าย เพื่อช าระหน้ีให้ทุกส่วนงาน ส าหรับส่วนงาน  
ท่ีงบประมาณในหมวดค่าสาธารณูปโภคมีไม่เพียงพอ กองคลงัจะโอนงบประมาณ
เหลือจ่ายจากหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ของส่วนงานไปตั้งจ่ายยงัหมวดค่าสารธารณูปโภค 
เพื่อใหค่้าใชจ่้ายตรงปีงบประมาณ และไม่เป็นภาระกบังบประมาณปีถดัไป 

- รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคอ่ืน ขอใหส่้วนงานด าเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย หรือกนัเงินตาม
เง่ือนไขและเวลาท่ีก าหนด 

2.) เงินวิจยั หรือเงินบริการวิชาการ 
เงินวิจยั หรือเงินบริการวิชาการ หลงัจากปิดระบบการจดัท าใบจองงบฯ ในวนัท่ีก าหนดแลว้ 

กองคลงัจะด าเนินการจองงบประมาณ และกนัเงินแทนส่วนงาน 
ทงัน้ี แนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงิน ในแต่ละปีงบประมาณจะมีการก าหนดแนวทาง

และเง่ือนไขตามความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัสอดรับกบันโยบายของภาครัฐและมหาวิทยาลยัท่ี
อาจเปล่ียนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ  
 

2.4 MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2017-2036  ยุทธศาสตร์ที ่4 Effective Operation 
เป้าประสงคห์ลกั (Goal) 

Management for Sustainability 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ (Strategic Goals) 

1. เพื่อใหม้หาวิทยาลยัมีระบบธรรมาภิบาลท่ีเขม้แขง็ 
2. เพื่อใหม้หาวิทยาลยัมีโครงสร้างและระบบงานท่ีตอบสนองต่อพนัธกิจหลกั และการขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ 
3. เพื่อใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลยัมีศกัยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
4. เพื่อใหม้หาวิทยาลยัมีความมัน่คงทางการเงินและน าสู่ Self-Sufficiency Organization 
5. เพื่อใหม้หาวิทยาลยัเป็น Digital University 
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6. เพื่อใหม้หาวิทยาลยัเป็น Eco University 
7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดบัสากล 

 

ภาพ ท่ี  2 .2   MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2017-2036 ยุท ธศาสต ร์ ท่ี  4  
Effective Operation    

ท่ีมา : ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล. สืบคน้เม่ือ 29 มกราคม 2563 จาก  https://www.mahidol.ac.th/ 

 

2.5 แนวคดิการบริหารงานคุณภาพวงจรเดม่ิง (PDCA) 

ทฤษฎีวงจรเดมม่ิง (Deming cycle : PDCA) การบริหารงานคุณภาพด้วยวฏัจกัรเดมม่ิง(Deming 

Cycle) คือ การหมุนของวฏัจกัร PDCA ซ่ึงเป็นค ายอ่มาจาก “Plan-Do-Check-Act” แปลวา่ “วางแผน-ปฏิบติั-

ตรวจสอบ-ปรับปรุง” เป็นวงจรบริหารจดัการท่ี ตอ้งด าเนินการอย่างมีวินัย ให้ครบวงจร เพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง(Continuous Improvement)  ซ่ึงแนวคิดวฏัจกัร PDCA น้ี วอลเตอร์ ชิวฮาร์ท (Walter 

Shewhart) เป็นผูพ้ฒันาข้ึนเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และเอดวาร์ด เดมม่ิง(Edward Deming)เป็นผูน้ ามา

เผยแพร่ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นคนแรก เม่ือปี ค.ศ. 1950 จนเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย ท าให้นิยมเรียกวฏั

จกัรน้ีอีกช่ือหน่ึงว่า “วฏัจกัรเดมม่ิง (Deming Cycle)” นอกจากน้ี โนริอะคิ คะโน ยงัไดก้ล่าวว่า PDCA ว่า

เป็นวฏัจักรแห่งการบริหาร ส่วน ฮิโตชิ คุเม กล่าวว่า จุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของ PDCA ซ่ึงเป็นกิจกรรม

พื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั้น มิใช่เพียงแค่การปรับแกผ้ลลพัธ์ท่ีเบ่ียงเบนออกจากเกณฑ์มาตรฐานให้

https://www.mahidol.ac.th/
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กลบัมาอยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งการเท่านั้น แต่เพื่อก่อใหเ้กิดการปรับปรุงดว้ย    การป้องกนัมิใหเ้กิดผลเสียซ ้าซอ้น 

พร้อมกบัการยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนใน แต่ละรอบของ PDCA  

 

ขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA 

 อิชิคะวะ คะโอรุ (อา้งถึงใน วิฑูรย ์ สิมะโชคดี 2541 : 84) ไดแ้บ่ง วฎัจกัร PDCA ให้ละเอียดแยก

ยอ่ยออกเป็น 8 ขั้นตอน ซ่ึงรู้จกักนัในนาม “ QC Story” ดงัน้ี คือ 

1. ก าหนดหวัขอ้เป้าหมายและค่าเป้าหมาย 

2. ก าหนดวิธีและขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อการบรรลุเป้าหมาย (Plan) 

3. ศึกษาหาความรู้ทีเก่ียวขอ้ง (Do) 

4. ด าเนินการ (Do) 

5. ติดตามประเมินผล (Check) ถา้ไม่มีปัญหา ยอ้นกลบัไปขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการต่อ 

6. แกไ้ขอาการของปัญหาเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหนา้ (Act) 

7. คน้หาสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขท่ีสาเหตุเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาซ ้า (Act) 

8. ตรวจสอบวา่แกปั้ญหาไดผ้ลชะงดัหรือไม่ (Act) 

เอดวารด์ เดมม่ิง (อา้งถึง ธิดารักษ ์รัตนมณี 2556 : 3)  ไดเ้สนอขั้นตอนของการบริหารงานคุณภาพ 

“วฏัจกัรเดมม่ิง” ไว ้4 ขั้นตอน  

1.  การจดัท าและวางแผน (Plan) ไดแ้ก่  

1.1 ท าความเขา้ใจวตัถุประสงคให้ชัดเจนแลว้ก าหนดหัวขอ้ควบคุม (Control Item) ซ่ึงตามปกติ

ไดแ้ก่  

Q-C-D-S-M-E (Quality-Cost-Delivery-Safety-Morale-Environment)  

1.2 ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุใหแ้ก่หวัขอ้ควบคุมแต่ละขอ้  

1.3 ก าหนดวิธีการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  

2.  การปฏิบติัตามแผน (Do) ไดแ้ก่  

2.1 หาความรู้เก่ียวกบัวิธีด าเนินการนั้นดว้ยวิธีการฝึกอบรมหรือศึกษาดว้ยตนเอง  

2.2 ด าเนินการตามวิธีท่ีก าหนด  

2.3 เกบ็รวบรวมบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและผลลพัธ์ของหวัขอ้ควบคุม  

3.  การติดตามประเมินผล (Check) ไดแ้ก่  
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3.1 ตรวจสอบวา่การปฏิบติังานเป็นไปตามวิธีการท างานมาตรฐานหรือไม่  

3.2 ตรวจสอบวา่ค่าท่ีวดัได ้(ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง) อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานหรือไม่  

3.3 ตรวจสอบวา่ (ของหวัขอ้ควบคุม) ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่  

4.  การก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผน (Act) ไดแ้ก่  

4.1 ถา้การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามวิธีการท างานมาตรฐาน กห็ามาตรการแกไ้ข  

4.2 ถา้ผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั กค็น้หาสาเหตุและแกไ้ขท่ีตน้ตอเพื่อมิใหเ้กิดปัญหาซ ้าซอ้น

ข้ึนอีก  

4.3 ปรับปรุงกระบวนการท างานและเอกสารวิธีท างานมาตรฐาน  

ประโยชน์ของ PDCA 
วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA หรือท่ีเราเรียกกันว่า วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) นั้นสามารถ

ประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทุก ๆ เร่ืองนับตั้งแต่ กิจวตัรประจ าวนัหรือกิจกรรมส่วนตวัของเรา การตั้งเป้าหมายชีวิต 
รวมไปจนถึงการท างานในระดับองค์กร ส าหรับหัวข้อในวันน้ี  Terebinth เอาเกร็ดความรู้เก่ียวกับ
คุณประโยชน์หลกัๆ ท่ีไดรั้บจากการน าวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร โดยท่ีเรา
สามารถสรุป ประโยชน์ของ PDCA เป็นประเดน็หลกัๆ ไดด้งัน้ี 
มีมาตรฐานเดียวกนัในการท างาน 

ช่วยก าหนดมาตรฐานในการท างานร่วมกันในองค์กร ท าให้พนักงานทราบถึงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน ลดความสับสนในการท างาน และ สามารถเตรียมความพร้อมล่วงหนา้ได ้ส่งผลให้การ
ท างานเกิดความราบร่ืน เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวร่้วมกนัได ้
ป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิ 

เป็นผลประโยชน์ท่ีสืบเน่ืองมาจากขอ้แรกคือ ท าให้องค์กรมีวิธีการวางแผน และการท างานท่ีมี
ความรัดกุมมากข้ึน รวมไปถึงช่วยให้ทราบล าดบัความส าคญัของงานต่าง ๆ ท าให้ PDCA สามารถป้องกนั
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน รวมไปถึงช่วยลดโอกาสท่ีเกิดปัญหาเดิมซ ้า ๆ ในระยะยาว 
แนวทางการแก้ไขปัญหาทีชั่ดเจน 

เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้บกพร่องจากการท างานสามารถรับมือและพฒันาแผนไดท้นัทีเน่ืองจากเรารู้
สาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงจากกระบวนการตรวจสอบ (Check) และ แกไ้ขปัญหา (Action) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ก่อนท่ีปัญหาจะลุกลาม 
พฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

หมายความว่าในการปฏิบติังานทุก ๆ อย่างเราไม่จ าเป็นตอ้งรอให้ปัญหาเกิดข้ึนก่อนแลว้ค่อยมา
แกไ้ขเสมอไป แต่เราควรมีแนวทางป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และรวมไปถึงช่วยให้เราคน้หาวิธีการท่ีดี
กวา่เดิมมาพฒันาการท างานของตนเองอยูเ่สมอ 
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ช่วยลดต้นทุน 
การใชว้งจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ช่วยใหธุ้รกิจมีการวางแผนการท างานท่ีดีข้ึนและลด

โอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผดิพลาดจากการด าเนินการในระยะยาว ซ่ึงช่วยใหอ้งคก์รของคุณประหยดัตน้ทุนจากการ
ลดใชท้รัพยากรมากเกินความจ าเป็นได ้
 



 

 

บทที ่3 

วธีิการศึกษาและการเกบ็ข้อมูล 

 
งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP 

มหาวิทยาลยัมหิดล ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายการกนัเงินเหล่ือมปีของ
ส่วนงานเพื่อท าให้ทราบถึงอัตราส่วนของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินกันเหล่ือมปีของส่วนงาน
มหาวิทยาลยัมหิดลอีกทั้งไดท้ราบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปีตลอดจนท าให้
ไดข้อ้มูลช่วยในการตดัสินใจและบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัแก่ผูบ้ริหารของส่วนงานและตอบโจทย์
นโยบายตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหิดล  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารวิเคราะห์ผูจ้ดัท าไดก้ าหนด
แนวทางในการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

3.1   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  
3.2   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  
3.3   วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
3.4   วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ  

 

3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัหิดล จ านวน 35 

ส่วนงาน ไดแ้ก่  

1. P01 ส านกังานอธิการบดี 
2. P02 บณัฑิตวิทยาลยั 
3. P04 คณะเทคนิคการแพทย ์
4. P05 คณะพยาบาลศาสตร์ 
5. P08 คณะเภสชัศาสตร์ 
6. P09 คณะวิทยาศาสตร์ 
7. P10 คณะวิศวกรรมศาตร์ 
8. P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
9. P12 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
10. P13 คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
11. P14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
12. P15 คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
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13. P16 วิทยาลยัราชสุดา 
14. P17 วิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 
15. P18 สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน 
16. P19 สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 
17. P20 สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 
18. P21 สถาบนัโภชนาการ 
19. P22 สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
20. P23 สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว 
21. P25 สถาบนัวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
22. P28 ศูนยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ 
23. P29 หอสมุดและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 
24. P30 วิทยาลยันานาชาติ 
25. P31 วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
26. P32 วิทยาลยัการจดัการ 
27. P33 วิทยาลยัศาสนศึกษา 
28. P34 สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ 
29. P35 คณะศิลปศาสตร์ 
30. P36 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
31. P37 ส านกังานสภามหาวิทยาลยั 
32. P38 วิทยาเขตกาญจนบุรี 
33. P39 คณะกายภาพบ าบดั 
34. P43 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
35. P45 สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

3.2.1 แบบสอบถาม เร่ือง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของ
ส่วนงานใน MU-ERP ของมหาวิทยาลยัมหิดล  
      ลกัษณะของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีได้มีกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านการกันเงิน
เหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามและหาแนวทางการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP ของมหาวิทยาลยัมหิดล  
แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างานดา้นการเงินการคลงัในมหาวิทยาลยัมหิดล ดงัน้ี  

1. เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
1. เพศ ชาย 
2. เพศ หญิง 
 

2. อาย ุแบ่งออกเป็น 4  ช่วง 
1.  ช่วงอาย ุ21 – 30 ปี 
2. ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี 
3. ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี 
4. ช่วงอาย ุ51 – 60 ปี 
 

3. ระดบัการศึกษา 
1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
4.  สูงกวา่ปริญญาโท 
 

4. ประสบการณ์ในการท างานดา้นการเงินการคลงัในมหาวิทยาลยัมหิดล  
1. 1 - 5 ปี  
2. 6 -10 ปี  
3. 11-15 ปี  
4. 16 - 20 ปี  
5. 20 ปีข้ึนไป 

ส่วนที่ 2  สอบถามเก่ียวสภาพการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) ของส่วนงานใน 
MU-ERP ของมหาวิทยาลยัมหิดล  แบบสอบถามปลายปิด มีลกัษณะเป็นแบบตอบรายการ(Checklist) การ
ใหค้ะแนนแต่ละขอ้ของแบบสอบถาม คือ  

คะแนน 5  หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) ทุกคร้ัง 
คะแนน 4  หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) บ่อยคร้ัง 
คะแนน 3  หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) เป็นบางคร้ัง 
คะแนน 2  หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) นอ้ยคร้ัง 
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คะแนน 1 หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) ไม่ไดใ้ช ้
ส่วนที่ 3  สอบถามความคิดเห็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัหล่ือม

ปีและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบไดอ้ยา่งอิสระ 
 
3.2.2 การวเิคราะห์ข้อมูลรายงานติดตามภาระผูกพนัข้ามปี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลรายงานติดตามภาระผูกพนัขา้มปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล จาก
ระบบ MU-ERP ใหเ้ป็นอตัราส่วนร้อยละ โดยใชสู้ตรดงัน้ี  

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เงนิกนัเหล่ือมปี (ร้อยละ)  =      งบประมาณเงนิกนัเหล่ือมปีทีถู่กเบิกจ่าย (ใช้จริง)  X      100 

  

     งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีทั้งส้ิน 

  
3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS  

สถิติท่ีใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
  3.2.3.1   สถิติ Descriptive Statistics หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร 

  3.2.3.2   สถิติ Correlations หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วจัิยได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
        3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
           ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี ผูจ้ดัท าด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบดา้นเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล โดยแบบสอบถาม ดงัน้ี 

3.3.1.1 ประสานงานกับส่วนงานท่ี เก่ียวข้อง น าแบบสอบถาม ส่งไปยังเจ้าหน้าท่ี
ผู ้ป ฏิบัติงาน รับผิดชอบด้าน เบิกจ่ายงบประมาณ เงินกัน เห ล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 35 ส่วนงาน ส่วนงานละ 1 ชุด 

3.3.1.2 ผูจ้ ัดท ารับแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของขอ้มูลหรือ
ค าตอบท่ีไดรั้บในแบบสอบถาม 
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3.3.1.3 แปลงข้อมูลเป็นรหัส  ตาม คู่มือการลงรหัสข้อมูล แล้วบัน ทึกข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โดยน าโปรแกรม SPSS ในการประมวลผล  
 ผูว้ิจยัจะเร่ิมแจกแบบสอบถามเดือน มีนาคม 2563 

 

3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
  ผู ้จัดท าเก็บรวบรวมข้อมูลจาก รายงานติดตามภาระผูกพันข้ามปีของส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล จากระบบ MU-ERP  มีลักษณะขอ้มูลแบบรายปี ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้เกิดจาการเบิกจ่าย

งบประมาณของส่วนงานท่ีบนัทึกเขา้ระบบ MU-ERP โดยเรียกขอ้มูล ระหวา่งปีงบประมาณ 2559-2561 รวม

ระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ   

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
3.4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูจ้ดัท าจะด าเนินการโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.4.1.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
3.4.1.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม จะก าหนดหลกัเกณฑ์ของการก าหนด

ช่วงของคะแนนในการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบ โดยใชสู้ตรในการค านวณหาช่วงห่าง ดงัน้ี 
       ช่วงห่าง   =     max - min 
                                          max 
                   =             5 - 1 
                                                   5 
                   =                  0.8  

จากช่วงห่างดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัขอน ามาก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลความคิดเห็นของผูต้อบได ้
ดงัน้ี 
 

4.20 - 5.00 หมำยถึง มำกท่ีสุด
3.40 - 4.19 หมำยถึง มำก 
2.60 - 3.39 หมำยถึง ปำนกลำง
1.80 - 2.59 หมำยถึง นอ้ย
1.00 - 1.79 หมำยถึง นอ้ยท่ีสุด  
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     3.4.1.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากขอ้มูลร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากขอ้มูลร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
กนัเหล่ือมปีจะก าหนดหลกัเกณฑ์ของการก าหนดช่วงโดยการวัดระดับช่วงมาตราอันตรภาค (Interval Scale) จาก
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปี โดยมี คุณสมบติัคือ มีศูนยส์มมติ (Arbitrary Zero or Relative Zero) และมีหน่วย
ของการวดัท่ีเท่ากนั สามารถก าหนดค่าตวัเลขโดยมีช่วงห่างระหวา่งตวัเลขเท่า  ๆกนั สามารถน าตวัเลขมาเปรียบเทียบ
กนัไดว้า่มีปริมาณมากนอ้ยเท่าใดแต่ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นก่ีเท่าของกนัและจดัเป็นกลุ่มๆได ้ 

จากการวิเคราะห์น้ีสามารถน าขอ้มูลร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี เพื่อ
เทียบบญัญติัไตรยางค ์โดยใชอ้ตัราส่วน 1 : 20 ไดด้งัน้ี  

ร้อยละ 81 - 100 เท่ำกบั 5 หมำยถึง   มำกท่ีสุด 
ร้อยละ 61 - 80 เท่ำกบั 4 หมำยถึง มำก
ร้อยละ 41 - 60 เท่ำกบั 3 หมำยถึง ปำนกลำง
ร้อยละ 21 - 40 เท่ำกบั 2 หมำยถึง นอ้ย
ร้อยละ 1 - 20 เท่ำกบั 1 หมำยถึง นอ้ยท่ีสุด  

 
3.4.1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

                     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงอนุมาน จะน ามาใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยัท่ีก าหนดไว ้โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 

3.4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
ส าหรับในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้น ผูจ้ดัท าจะน าขอ้มูลจากรายงานติดตามภาระผกูพนัขา้ม

ปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล จากระบบ MU-ERP โดยจดัท าขอ้มูลโดยสรุปในภาพของร้อยละ 

และขอ้มูลจากแบบสอบถามปลายเปิดมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยจดักลุ่มจ าแนกตามกรอบ

ของการบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle (PDCA) ท่ีประกอบไปด้วย การวางแผนการปฏิบติังาน 

(Plan)  การปฏิบติัตามแผน (Do)  การติดตามประเมินผล (Check) และ การปรับปรุงแกไ้ข (Act) รวมถึงการ

น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาทั้งหมด ใชก้ารวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการ

แกไ้ขวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อ

น าเสนอต่อผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานในการน าไปใช้

ในการพฒันางานต่อไป 
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3.4.3 การน าเสนอข้อมูลการวเิคราะห์  
       การน าเสนอขอ้มูลการวิเคราะห์เป็นการเปรียบเทียบรายการท่ีด าเนินการแลว้กบังบประมาณท่ีกนั
เงินมาจากกองทุนแต่ละแหล่งเงินของส่วนงาน ซ่ึงประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได ้
ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561 โดยจ าแนกตามส่วนงาน ตามกองทุน เพื่อท าให้ทราบสัดส่วนการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงาน เม่ือเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ีกนัเงินมา เพื่อใหท้ราบถึง
ประ สิท ธิภ าพการ เบิ ก จ่ ายงบประมาณ เงินกัน เห ล่ือม ปี ของแ ต่ละ ส่ วน งานภายใน  MU-ERP 
มหาวิทยาลยัมหิดล และการน าเสนอขอ้มูลการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการ
แก้ไขวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ใน
รูปแบบกราฟ ตาราง พร้อมประกอบค าบรรยายและแผนภูมิภาพ พร้อมทั้งกรอบ การบริหารงานคุณภาพดว้ย 
Deming Cycle (PDCA) ในการน าเสนอขอ้มูลการวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ 
 

 4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ปีงบประมาณ 2559-2561 

จากแผนภูมิ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ปีงบประมาณ 2559 - 2561 ของส่วนงานใน 

MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล สามารถวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี 

แผนภูมิที่ 4.1.1 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ภาพรวม

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ภาพรวมทั้งมหาวทิยาลยั 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมหิดลมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 29.01 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุน
เงินงบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 35.43 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2559 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 64.44 ของ
ยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  
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ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมหิดลมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 23.63 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุน
เงินงบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 27.74 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2560 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 51.37 ของ
ยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมหิดลมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ37.61 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุน
เงินงบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 17.92  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2561 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 55.53 ของ
ยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 

จากแผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหลือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ภาพรวม

ทั้งมหาวิทยาลยั สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มข้ึน และลดลงของประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีในภาพรวมของทั้งมหาวทิยาลยั ดงัน้ี  

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีในภาพรวมของมหาวิทยาลยั ในปีงบประมาณ 

2560 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2559 ซ่ึงเป็นปีฐาน เท่ากบัร้อยละ 20.28 แสดงให้เห็นว่ามีหลายส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยท่ีมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามแนบปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงินของหมาวิทยาลัย ซ่ึง

มหาวิทยาลยัตอ้งก าหนดมาตราการให้มีการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีให้เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยั 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีในภาพรวมของมหาวิทยาลยัในปีงบประมาณ 

2561 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงเป็นปีฐาน เท่ากับร้อยละ 8.10 แสดงให้เห็นว่าส่วนงานให้

ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงินของทางมหาวิทาลัย และเห็นถึง

ความส าคญัของการใชง้บประมาณใหเ้ตม็ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตามแผนยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
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แผนภูมิที่  4.1.2 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของ

ส านกังานอธิการบดี 

 

P01 ส านักงานอธิการบดี 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า ส านักงานอธิการบดีมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 27.41 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 22.17 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 ส านักงาน
อธิการบดีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 49.58 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า ส านักงานอธิการบดีมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 28.11 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 13.39 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 ส านักงาน
อธิการบดีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 41.50 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า ส านักงานอธิการบดีมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ53.81 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 9.76  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน
อธิการบดีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 63.56 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.3 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของบณัฑิต

วิทยาลยั 

 

P02 บัณฑิตวทิยาลยั 

ในปีงบประมาณ 2559 พบวา่ บัณฑิตวิทยาลยัมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงิน
รายได้คิดเป็น ร้อยละ 83.55 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.69 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 บัณฑิต
วทิยาลยัสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 84.24 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบวา่ บัณฑิตวิทยาลยัมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงิน
รายได้คิดเป็น ร้อยละ 84.92 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.60 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 บัณฑิต
วทิยาลยัสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 85.52 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบวา่ บัณฑิตวิทยาลยัมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงิน
รายได้คิดเป็น ร้อยละ57.22 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 บัณฑิต
วทิยาลยัสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 57.22 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.4 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ

เทคนิคการแพทย ์

 

P04 คณะเทคนิคการแพทย์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะเทคนิคการแพทย์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 38.44 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 36.36 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2559 คณะเทคนิคการแพทย์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 74.80 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะเทคนิคการแพทย์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 59.11 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 22.58 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2560 คณะเทคนิคการแพทย์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 81.69 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะเทคนิคการแพทย์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ41.13 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 39.58  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2561 คณะเทคนิคการแพทย์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 80.71 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.5 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

 

P05 คณะพยาบาลศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 76.18 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 14.52 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2559 คณะพยาบาลศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 90.69 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 4.30 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 72.69 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2560 คณะพยาบาลศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 76.99 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ18.25 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 38.07  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2561 คณะพยาบาลศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 56.32 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.6 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ
เภสชัศาสตร์ 

 

P08 คณะเภสัชศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะเภสัชศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 2.17 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 77.41 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะ
เภสัชศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 79.58 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะเภสัชศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 8.20 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 37.18 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะ
เภสัชศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 45.38 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะเภสัชศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ6.44 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 26.45  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 คณะ
เภสัชศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 32.89 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.7 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 

P09 คณะวทิยาศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะวิทยาศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 26.88 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 59.33 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะ
วิทยาศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 86.21 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะวิทยาศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 37.75 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 29.64 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะ
วิทยาศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 67.40 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะวิทยาศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ37.53 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 35.78  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 คณะ
วิทยาศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 73.31 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.8 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

P10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 15.58 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 75.09 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 
คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 90.66 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 7.87 และพบวา่การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน 
คิดเป็น ร้อยละ 61.25 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 69.12 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีใน
ปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ11.08 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 12.81  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 23.89 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.9 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน 

 

P11 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ในปีงบประมาณ 2559 พบวา่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 58.30 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 22.46 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 80.76 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบวา่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 46.77 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 21.06 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 67.83 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบวา่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ61.29 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน 
คิดเป็น ร้อยละ 11.42  ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี  2561   ซ่ึ งในปีงบประมาณ 2561 คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 72.71 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.10 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 

P12 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบวา่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือม
ปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 48.86 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 36.82 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 85.68 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบวา่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือม
ปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 23.82 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 55.59 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 79.41 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบวา่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือม
ปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ27.71 และพบวา่การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 42.51  ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 70.22 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.11 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ 

 

P13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 9.45 และพบวา่การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน 
คิดเป็น ร้อยละ 84.58 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 94.03 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีใน
ปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 42.53 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 27.67 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะสัตว
แพทยศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 70.20 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ53.11 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน 
คิดเป็น ร้อยละ 13.63  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 66.74 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีใน
ปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.12 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

P14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 53.49 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 37.31 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 90.80 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 80.13 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 12.67 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 92.80 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ71.08 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน 
คิดเป็น ร้อยละ 0.46  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 71.54 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีใน
ปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.13 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ

ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 

 

P15 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 33.14 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 53.52 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 86.65 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 59.21 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 20.92 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 80.12 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ27.71 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 16.19  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 คณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 43.90 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที ่4.1.14 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของวิทยาลยั

ราชสุดา 

 

P16 วทิยาลยัราชสุดา 

ในปีงบประมาณ 2559 พบวา่ วทิยาลยัราชสุดามีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงิน
รายได้คิดเป็น ร้อยละ 1.88 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 7.94 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัย
ราชสุดาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 9.82 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบวา่ วทิยาลยัราชสุดามีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงิน
รายได้คิดเป็น ร้อยละ 1.92 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 11.13 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัย
ราชสุดาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 13.05 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบวา่ วทิยาลยัราชสุดามีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงิน
รายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ2.36 และพบวา่การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน 
คิดเป็น ร้อยละ 1.39  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยราชสุดา
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 3.74 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี
ในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที ่4.1.15 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของวิทยาลยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

 

P17 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 62.27 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 23.89 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 86.16 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 39.99 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 15.49 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 55.48 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ85.69 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 4.72  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 90.40 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.16 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของสถาบนั

พฒันาสุขภาพอาเซียน 

 

P18 สถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 63.29 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 23.35 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 86.64 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 31.00 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 31.79 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 62.80 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ27.24 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 27.72  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 54.95 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.17 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของ

สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 

 

P19สถาบันวจิัยประชากรและสังคม 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 33.54 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 43.11 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 76.66 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 54.59 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 22.40 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 76.99 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ51.82 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 19.89  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 71.70 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.18 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของ

สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 

 

P20 สถาบันวจิัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 32.16 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 32.90 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 65.06 ของยอด
รวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 25.48 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 20.19 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 45.67 ของยอด
รวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ13.90 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 47.66  ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 61.56 ของยอด
รวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.19 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของสถาบนั
โภชนาการ 

 

P21 สถาบันโภชนาการ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สถาบันโภชนาการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 51.86 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 44.50 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 สถาบัน
โภชนาการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 96.36 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สถาบันโภชนาการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 55.03 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 2.71 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 สถาบัน
โภชนาการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 57.74 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สถาบันโภชนาการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ82.73 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 4.97  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 สถาบัน
โภชนาการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 87.70 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.20 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของสถาบนั

ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

 

P22 สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 17.96 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 71.80 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 89.76 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 29.75 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 46.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 75.75 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ25.21 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 35.28  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 สถาบันชีววทิยา
ศาสตร์โมเลกุลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 60.49 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.21 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของสถาบนั
แห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว 

 

P23 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
กนัเหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 54.87 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 31.89 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 สถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัวสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 86.76 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
กนัเหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 52.21 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 30.81 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 สถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัวสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 83.02 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
กนัเหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 46.96 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 28.90  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 สถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัวสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 75.86 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.22 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของสถาบนั
วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 

 

P25 สถาบันวทิยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกฬีา 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มีการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 36.62 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี
กองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 45.13 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 
81.75 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มีการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 42.14 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี
กองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 46.55 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 
88.70 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬามีการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ22.31 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี
กองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 55.47  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 
77.77 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่  4.1.23 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของศูนย์

สตัวท์ดลองแห่งชาติ 

 

P28 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิ

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 22.38 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน คิด
เป็น ร้อยละ 72.98 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 95.36 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปีใน
ปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 1.39 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน คิด
เป็น ร้อยละ 54.04 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 55.42 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปีใน
ปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบวา่ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงิน
รายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 5.61 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น 
ร้อยละ 93.28  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 98.89 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 
2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.24 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของหอสมุด

และคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

P29 หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 68.75 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 22.35 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 91.10 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 64.84 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 30.65 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 95.49 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ76.07 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 17.63  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 93.70 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที ่4.1.25 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของวิทยาลยั

นานาชาติ 

 

P30 วทิยาลยันานาชาต ิ

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า วิทยาลยันานาชาติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 76.81 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 4.44 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัย
นานาชาติ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 81.25 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า วิทยาลัยนานาชาติมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 23.63 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัย
นานาชาติสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 23.63 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า วิทยาลัยนานาชาติมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ11.75 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัย
นานาชาติสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 11.75 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที ่4.1.26 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของวิทยาลยั

ดุริยางคศิลป์ 

 

P31 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 15.36 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 79.31 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 94.67 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 56.53 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 5.93 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 62.46 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 14.58 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 42.42  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 57.00 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที ่4.1.27 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของวิทยาลยั
การจดัการ 

 

P32 วทิยาลยัการจัดการ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า วิทยาลยัการจัดการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 86.92 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัย
การจัดการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 86.92 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า วิทยาลยัการจัดการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 91.55 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัย
การจัดการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 91.55 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า วิทยาลยัการจัดการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 97.51 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัย
การจัดการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 97.51 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.28 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของ

วิทยาลยัศาสนศึกษา 

 

P33 วทิยาลยัศาสนศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า วิทยาลัยศาสนศึกษา มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 39.43 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 28.74 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2559 วิทยาลัยศาสนศึกษาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 68.17 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า วิทยาลัยศาสนศึกษา มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 35.67 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 14.32 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2560 วิทยาลัยศาสนศึกษาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 49.99 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบวา่ วทิยาลยัศาสนศึกษามีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ46.44 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00  ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 
วิทยาลัยศาสนศึกษาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 46.44 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.29 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของสถาบนั

นวตักรรมการเรียนรู้ 

 

P34 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 19.05 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 56.29 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 75.35 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 27.02 และพบวา่การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 29.27 ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 56.29 ของยอดรวมงบประมาณ
ท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 8.05 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 36.41  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2561 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 44.46 ของ
ยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.30 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ
ศิลปศาสตร์ 

 

P35 คณะศิลปศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2559 พบวา่ คณะศิลปศาสตร์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 37.65 และพบวา่การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 26.35 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลป
ศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 64.00 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะศิลปศาสตร์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 10.28 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 49.10 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะศิลป
ศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 59.39 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะศิลปศาสตร์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ21.79 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 12.42  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลป
ศาสตร์สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 34.20 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงิน
เหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.31 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

P36 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 62.00 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 26.15 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 88.15 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 74.21 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 7.95 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560 ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 82.16 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 80.19 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี
กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 5.35  ของงบประมาณท่ีกันเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี
คิดเป็น ร้อยละ 85.54 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.32 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของ

ส านกังานสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

 

P37 ส านักงานสภามหาวทิยาลยัมหิดล 

ในปีงบประมาณ 2559 พบวา่ ส านักงานสภามหาวทิยาลยั มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 78.17 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน 
คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 78.17 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีใน
ปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบวา่ ส านักงานสภามหาวทิยาลยั มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 66.82 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน 
คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 66.82 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีใน
ปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบวา่ ส านักงานสภามหาวทิยาลยัมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ48.49 และพบวา่การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน คิด
เป็น ร้อยละ 0.00  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 48.49 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีใน
ปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.33 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของวิทยา

เขตกาญจนบุรี 

 

P38 วทิยาเขตกาญจนบุรี 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 26.89 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 63.19 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2559 วิทยาเขตกาญจนบุรีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 90.08 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี 
กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 16.57 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 10.31 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 
2560 วิทยาเขตกาญจนบุรีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 26.89 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบวา่ วทิยาเขตกาญจนบุรีมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ28.49 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 14.49  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 วทิยาเขต
กาญจนบุรีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 42.99 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนั
เงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.34 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของคณะ
กายภาพบ าบดั 

 

P39 คณะกายภาพบ าบัด 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า คณะกายภาพบ าบัด มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 20.43 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 68.17 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 คณะ
กายภาพบ าบัดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 88.61 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า คณะกายภาพบ าบัด มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 35.03 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 41.71 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 คณะ
กายภาพบ าบัดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 76.75 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า คณะกายภาพบ าบัดมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุน
เงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 80.63 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 3.79  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 คณะ
กายภาพบ าบัดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 84.42 ของยอดรวมงบประมาณท่ี
กนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.35 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

P43 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 15.22 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559 ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียน
สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็นร้อยละ 15.22 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559 

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 36.09 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560 ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 โรงเรียน
สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 36.09 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี กองทุนเงินรายไดคิ้ดเป็น ร้อยละ 96.91 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
กนัเหล่ือมปีกองทุนเงินงบประมาณแผน่ดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561 ซ่ึง
ในปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 96.91 ของยอดรวมงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิที่ 4.1.36 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของสถาบนั
บริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 

P45 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 62.36 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2559   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2559 สถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 62.36 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2559  

ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ 0.58 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 80.91 ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2560   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 สถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 81.49 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2560 

ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี กองทุนเงินรายได้คิดเป็น ร้อยละ19.28 และพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น ร้อยละ 9.80  ของงบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปี 2561   ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 สถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีคิดเป็น ร้อยละ 29.08 ของยอดรวม
งบประมาณท่ีกนัเงินเหล่ือมปีในปีงบประมาณ 2561 

 



67 

 

แผนภูมิท่ี 4.1.37 แสดงสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 ของ

มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตามส่วนงาน 
 

 
จากขอ้มูลประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ปีงบประมาณ 2559-2561  สรุปไดว้า่  

ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ท่ีอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 9  

ส่วนงาน โดยเทียบบญัญติัไตรยางค์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 81-100 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่  

หอสมุดและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล คิดเป็นร้อยละ 93.66 วิทยาลยัการจดัการ คิดเป็นร้อยละ 89.32  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 87.87 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ  

85.58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 85.05 สถาบนัวิทยาศาสตร์การ  

วิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 83.99 คณะกายภาพบ าบดั คิดเป็นร้อยละ 82.96 สถาบนั 

แห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 82.86  แสดงให้เห็นว่าส่วนงานทั้ง 9 ส่วนงาน 

ดงักล่าวขา้งตน้ ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยัอยา่ง

เคร่งครัด ท าใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย

ตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ท่ีอยู่ในระดับมาก จ านวน 15 

ส่วนงาน โดยเทียบบญัญติัไตรยางค ์คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 61-80  เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 

คณะเทคนิคการแพทย ์คิดเป็นร้อยละ 79.19 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 78.10 คณะ

วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.24 บณัฑิตวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 75.53  สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม 

คิดเป็นร้อยละ 75.18  คณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 74.65 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คิดเป็นร้อยละ 

74.42 วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา  คิดเป็นร้อยละ 74.08  สถาบนัโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 

73.84 คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 72.92  ศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 
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71.71 สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คิดเป็นร้อยละ 70.36 สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

คิดเป็นร้อยละ 69.72 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 67.77  และส านักงานสภา

มหาวิทยาลยัมหิดล คิดเป็นร้อยละ 61.04  แสดงให้เห็นว่าส่วนงานทั้ ง 15 ส่วนงาน ดังกล่าวขา้งตน้ ให้

ความส าคญักบัการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยั ท าให้การเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั 

ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 9 

ส่วนงาน โดยเทียบบญัญติัไตรยางค์ คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ41-60 โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 59.81 สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 57.83 

วิทยาลยัศาสนศึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.49 สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 56.12 คณะศิลปะ

ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 51.58 คณะเภสัชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 50.54 ส านักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 

49.69 วิทยาเขตกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 48.40 และ วิทยาลยันานาชาติ   คิดเป็นร้อยละ 41.72  แสดงใหเ้ห็น

ว่าส่วนงานทั้ง 9 ส่วนงาน ดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในการเบิกจ่าย

และกนัเงินของมหาวิทยาลยัเท่าท่ีควร ท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีอยูร่ะดบั

ปานกลาง ส่วนงานจึงควรทบทวนกระบวนการท างานให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงิน

ของมหาวิทยาลยั เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหลือมปีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย

ตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ท่ีอยู่ในระดับน้อย จ านวน 1 ส่วน

งาน โดยเทียบบัญญัติไตรยางค์  คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 21 -40  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล คิดเป็นร้อยละ 23.67  แสดงใหเ้ห็นว่าส่วนงาน ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ใหค้วามส าคญักบัการ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงินของมหาวิทยาลัย ท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีอยู่ระดบัน้อย ส่วนงานควรทบทวนกระบวนการท างานให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยั ร่วมกนัหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหลือมปีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม

เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

และ ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ท่ีอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

จ านวน 1 ส่วนงาน โดยเทียบบญัญติัไตรยางค์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1-20  ไดแ้ก่ วิทยาลยัราชสุดา คิด

เป็นร้อยละ 9.07  แสดงให้เห็นว่าส่วนงาน ดงักล่าวขา้งตน้ ละเลยต่อการให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตาม
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แนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยั ท าให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปีอยู่ระดับน้อยท่ีสุด ส่วนงานตอ้งทบทวนกระบวนการท างานให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัในการ

เบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด ร่วมกนัหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกันเหล่ือมปีตามแนวคิดการบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle : PDCA เพื่อให้การ

เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหลือมปีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลยั 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยการบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle: PDCA ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-2561 

4.2.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางที่ 4.2.1.1 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละจ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 7 20 
หญิง 28 80 
รวม 35 100 

 
 

จากตารางท่ี 4.2.1.1 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละจ าแนกตามเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และเป็นเพศชายจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
 
ตารางที่ 4.2.1.2 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละจ าแนกตามอาย ุ
 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

21-30 ปี 2 5.71 

31-40 ปี 12 34.29 

41-50 ปี 18 51.43 

51-60 ปี 3 8.57 

รวม 35 100 

จากตารางท่ี 4.2.1.2 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละจ าแนกตามช่วงอาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ ช่วงอายรุะหว่าง 41-50 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.43 รองลงมา คือ ช่วงอายรุะหว่าง 



70 

 

31-40 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 และช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 ซ่ึงมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด  
ตารางที่ 4.2.1.3 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละจ าแนกตามช่วงระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 2.86 

ปริญญาตรี 22 62.86 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 12 34.28 

สูงกวา่ปริญญาโท - - 

รวม 35 100 

 
 จากตารางท่ี 4.2.1.3 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 62.86 รองลงมา คือ 
ระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 และระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 เท่ากนั ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด  
 
ตารางที่ 4.2.1.4 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างานด้านการเงิน
การคลงัฯ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-5 ปี 6 17.14 

6-10 ปี 11 31.43 

11-15 ปี 8 22.86 

16-20 ปี 1 2.86 

20 ปี ข้ึนไป 9 25.71 

รวม 35 100 

จากตารางท่ี 4.2.1.4 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละจ าแนกตามประสบการณ์ท างานดา้นการเงิน

การคลงัในมหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ท างาน ระหว่าง 6-10 ปี 
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จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 รองลงมาคือ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 และ

ระหวา่ง 16-20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle: P D C A ในการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-2561  

ตารางที่ 4.2.2.1 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming 

Cycle: PDCA  ดา้น P (Plan) การวางแผนการปฏิบติังาน   

P - Plan การวางแผนปฏบัิตงิาน x̅ SD แปลผล อันดบั

รวม 3.74 0.56 มาก

1

2

มีกำรซกัซอ้มควำมเขำ้ใจและหำรือร่วมกบัผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ถึงแนวทำงปฏิบติั กำรเบิกจ่ำยเงินกนัเหล่ือมปี

3.8 0.58 มำก

ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำกำรเบิกจ่ำย เพ่ือเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรเบิกจ่ำยเงินกนัเหล่ือมปีท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด

3.69 0.68 มำก

 

จากตารางท่ี 4.2.2.1 พบว่า โดยภาพรวมของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA  ใน
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-
2561 ดา้น P (Plan) การวางแผนการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.74 

ตารางที่ 4.2.2.2 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming 

Cycle: PDCA  ดา้น D (Do) การปฏิบติัตามแผน  

D - Do การปฏบัิตติามแผน x̅ SD แปลผล อันดบั

รวม 3.61 0.49 มาก

1

2

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนแนวทำงและวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินกนัเหล่ือมปีท่ี
ก ำหนด

3.66 0.59 มำก

หำควำมรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีด ำเนินกำรโดยศึกษำดว้ยตนเองหรือ
สอบถำมผูเ้ช่ียวชำญ

3.57 0.56 มำก
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จากตารางท่ี 4.2.2.2 พบว่า โดยภาพรวมของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA  ใน
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-
2561 ดา้น D (Do) การปฏิบติัตามแผน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.61 

ตารางที่ 4.2.2.3 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming 

Cycle: PDCA  ดา้น C (Check) การตรวจสอบและประเมินผล  

C - Check การตรวจสอบและประเมินผล x̅ SD แปลผล อันดบั

รวม 3.64 0.61 มาก

1

2

มีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนแนวทำงและวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินกนั
เหล่ือมปีท่ีหน่วยงำนไดซ้กัซอ้มควำมเขำ้ใจไว้

3.66 0.59 มำก

ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตำม รำยกำรกนัเงินเหล่ือมปี ว่ำมีกำรเบิกจ่ำย
เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไวห้รือไม ่จำกขอ้มลูในระบบMU-ERP หรือ
ขอ้มลูท่ีจดบนัทึกไว ้และรวบรวมขอ้มลูและระยะเวลำในกำรเบิกจ่ำย

3.63 0.77 มำก

 

จากตารางท่ี 4.2.2.3 พบว่า โดยภาพรวมของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA  ใน
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-
2561 ดา้น C (Check) การตรวจสอบและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.64 

ตารางที่ 4.2.2.4 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming 

Cycle: PDCA  ดา้น A (Action) การปรับปรุงแกไ้ข 

A - Action การปรับปรุงแก้ไข x̅ SD แปลผล อันดบั

รวม 3.39 0.8 ปานกลาง

2

1

รำยกำรท่ีเบิกจ่ำยไมท่นัก ำหนดระยะเวลำ ทำงหน่วยงำนวิเครำะห์หำ
สำเหตุเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงกำรด ำเนินกำรมิให้เกิดปัญหำดงักล่ำวซ ้ำ
อีกในรอบปีถดัไป

3.29 0.83 ปำนกลำง

รำยกำรท่ีเบิกจ่ำยไมท่นัก ำหนดระยะเวลำ ทำงหน่วยงำนวิเครำะห์หำ
สำเหตุเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงกำรด ำเนินกำรมิให้เกิดปัญหำดงักล่ำวซ ้ำ
อีกในรอบปีถดัไป

3.49 0.85 มำก
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จากตารางท่ี 4.2.2.4 พบว่า โดยภาพรวมของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA  ใน

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-

2561 ดา้น A (Action) การปรับปรุงแกไ้ข อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.39 

ตารางที่ 4.2.2.5 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming 

Cycle: PDCA  ในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปีงบประมาณ 2559-2561 

วงจรบริหารงานคุณภาพ P D C A x̅ SD แปลผล อันดบั

P (Plan) กำรวำงแผนกำรปฏิบติังำน 3.74 0.56 มำก 1

D (Do) กำรปฏิบติัตำมแผน 3.61 0.49 มำก 3

C (Check) กำรตรวจสอบและประเมินผล 3.64 0.61 มำก 2

A (Action) กำรปรับปรุงแกไ้ข 3.39 0.8 ปำนกลำง 4

รวม 3.6 0.51 มาก  

จากตารางท่ี 4.2.2.5 พบว่า โดยภาพรวมของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA  ใน

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-

2561 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ P (Plan) 

การวางแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.74 รองลงมาคือ C (Check) การตรวจสอบและประเมินผล อยูใ่น

ระบดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือดา้น A (Action) การปรับปรุงแกไ้ข อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.39 
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4.2.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรบริหารงานคุณภาพด้วย Deming 
Cycle: PDCA กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

สมมติฐานการวิจัย   วงจรบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle: PDCA มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

ตารางที่ 4.2.3.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติความสัมพนัธ์ระหวา่งวงจรบริหารงานคุณภาพดว้ย 
Deming Cycle: PDCA กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H0 วงจรบริหารงานคุณภาพ P (Plan) การวางแผนการปฏิบัติงาน 
ของเจา้หนา้ท่ี ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

    

H1 วงจรบริหารงานคุณภาพ P (Plan) การวางแผนการปฏิบัติงาน 
ของเจา้หนา้ท่ี มีความสัมพนัธก์บัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี <  

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั
ยอมรับสมมติฐานรอง 

H0 วงจรบริหารงานคุณภาพ D (Do) การปฏิบัติตามแผน ของ
เจา้หนา้ท่ี ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

    

H1 วงจรบริหารงานคุณภาพ D (Do) การปฏิบัติตามแผน ของ
เจา้หนา้ท่ี มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี <  

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั
ยอมรับสมมติฐานรอง 

H0 วงจรบริหารงานคุณภาพ C (Check) การตรวจสอบและ
ประมวลผลของเจา้หนา้ท่ี ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

    

H1 วงจรบริหารงานคุณภาพ C (Check) การตรวจสอบและ
ประมวลผล ของเจา้หนา้ท่ี มีความสัมพนัธก์บัประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี <  

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั
ยอมรับสมมติฐานรอง 
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สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H0 วงจรบริหารงานคุณภาพ A (Action) การปรับปรุงแก้ไข ของ
เจา้หนา้ท่ี ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

    
H1 วงจรบริหารงานคุณภาพ A (Action) การปรับปรุงแก้ไข ของ

เจา้หนา้ท่ี มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี <  

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั
ยอมรับสมมติฐานรอง 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั
เม่ือค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตารางที่ 4.2.3.2 แสดงผลความสัมพนัธ์ระหว่างวงจรบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA ในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA  
สัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์ r 

Sig.  
p-value 

ทิศทาง 
ความสัมพนัธ์ 

ระดับ 
ความสัมพนัธ์ 

P (Plan) การวางแผนการปฏิบติังาน 0.68 .00** สมัพนัธ์กนั ระดบัปานกลาง 

D (Do) การปฏิบติัตามแผน 0.71 .00** สมัพนัธ์กนั ระดบัสูง 

C (Check) การตรวจสอบและประเมินผล 0.70 .00** สมัพนัธ์กนั ระดบัสูง 

A (Action) การปรับปรุงแกไ้ข 0.66 .00** สมัพนัธ์กนั ระดบัปานกลาง 

รวม 0.83 .00** สัมพนัธ์กนั ระดบัสูง 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     

จากตารางท่ี 4.2.3.2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่าง วงจรบริหารงานคุณภาพ
ดว้ย Deming Cycle: PDCA ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation Coefficient) พบว่าค่า 
Sig. เท่ากบั .00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซ่ึง หมายความว่า วงจรบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA 
ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี มีความสัมพนัธ์กนั
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โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.83 ซ่ึงหมายถึง การบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA 
ของเจา้หนา้ท่ี กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี มีความสัมพนัธ์กนัในระดับสูง ซ่ึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ วงจรบริหารงานคุณภาพ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน P (Plan)  

จากตารางท่ี 4.2.3.2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่าง วงจรบริหารงานคุณภาพ 
ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน P (Plan) ของเจา้หน้าท่ีกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
เหล่ือมปี โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation Coefficient)  พบว่าค่า 
Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซ่ึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ 
ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน P (Plan) ของเจ้าหน้าท่ี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันเหล่ือมปี โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.68 ซ่ึงหมายถึง วงจรบริหารงาน
คุณภาพ ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน P (Plan) ของเจา้หนา้ท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
กนัเหล่ือมปี มีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ วงจรบริหารงานคุณภาพ ด้านการปฏิบัติตามแผน D (Do)  

จากตารางท่ี 4.2.3.2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่าง วงจรบริหารงานคุณภาพ 
ดา้นการปฏิบติัตามแผน D (Do) ของเจา้หนา้ท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี โดย
ใช้สถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation Coefficient)  พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ วงจรบริหารงานคุณภาพ ดา้นการปฏิบติั
ตามแผน D (Do) ของเจา้หน้าท่ี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.71 ซ่ึงหมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพ ดา้นการปฏิบติัตามแผน D 
(Do) ของเจา้หนา้ท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี มีความสัมพนัธ์กนัในระดับสูง 
ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ วงจรบริหารงานคุณภาพ ด้านการตรวจสอบและประเมินผล C (Check)  

จากตารางท่ี 4.2.3.2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่าง วงจรบริหารงานคุณภาพ 
ดา้นการตรวจสอบและประเมินผล C (Check) ของเจา้หนา้ท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation Coefficient)  พบว่าค่า 
Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซ่ึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ 
ดา้นการตรวจสอบและประเมินผล C (Check) ของเจา้หน้าท่ี มีความสัมพันธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกันเหล่ือมปี โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.70 ซ่ึงหมายถึง วงจรบริหารงาน
คุณภาพ ด้านการตรวจสอบและประเมินผล C (Check) ของเจ้าหน้าท่ีกับประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี มีความสมัพนัธ์กนัในระดับสูง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ วงจรบริหารงานคุณภาพ ด้านการปรับปรุงแก้ไข A (Action)  

จากตารางท่ี 4.2.3.2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่าง วงจรบริหารงานคุณภาพ 
ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข A (Action) ของเจา้หน้าท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation Coefficient)  พบว่าค่า Sig. 
เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซ่ึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ ดา้น
การปรับปรุงแกไ้ข A (Action) ของเจา้หนา้ท่ี มีความสัมพันธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
กนัเหล่ือมปี โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.66 ซ่ึงหมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพ ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข A (Action) ของเจ้าหน้าท่ีกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี มี
ความสมัพนัธ์กนัในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกัเม่ือค่า Sig. มี
ค่านอ้ยกวา่ 0.0 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการวเิคราะห์ 

 
5.1  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ปีงบประมาณ 2559-2561 

ของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตารางที่ 5.1.1 ตารางแสดงร้อยละประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ปีงบประมาณ 2559-2561

ของทุกส่วนงานภายใน MU-ERP 

 

ร้อยละ

ประสิทธิภาพ

ปี 2559-2561

ส ำนักงำนอธิกำรบดี -P01 49.69

บณัฑิตวิทยำลยั -P02 75.53

คณะเทคนิคกำรแพทย ์-P04 79.19

คณะพยำบำลศำสตร์ -P05 74.65

คณะเภสชัศำสตร์ -P08 50.54

คณะวิทยำศำสตร์ -P09 76.24

คณะวิศวกรรมศำสตร์ -P10 59.81

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน -P11 74.42

คณะสงัคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ -P12 78.10

คณะสตัวแพทยศำสตร์ -P13 85.05

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ -P14 87.87

คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรศำสตร์-P15 72.92

วิทยำลยัรำชสุดำ -P16 9.07

วิทยำลยัวิทฯและเทคโนโลยกีำรกีฬำ -P17 74.08

สถำบนัพฒันำสุขภำพอำเซียน -P18 67.77

สถำบนัวิจยัประชำกรและสงัคม -P19 75.18

สถำบนัวิจยัภำษำและวฒันธรรมเอเชีย -P20 57.83

สถำบนัโภชนำกำร -P21 73.84

สถำบนัชีววิทยำศำสตร์โมเลกลุ -P22 70.36

สถำบนัแห่งชำติเพ่ือกำรพฒันำเดก็ฯ-P23 82.86

สถำบนัวิทยำฯวิเครำะห์และตรวจสำรฯ-P25 82.96

ศูนยส์ตัวท์ดลองแห่งชำติ -P28 71.71

หอสมุดและคลงัควำมรู้ม.มหิดล -P29 93.66

วิทยำลยันำนำชำติ -P30 41.72

วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ -P31 85.05

วิทยำลยักำรจดักำร -P32 89.32

วิทยำลยัศำสนศึกษำ -P33 57.49

สถำบนันวตักรรมกำรเรียนรู้ -P34 56.12

คณะศิลปศำสตร์ -P35 51.58

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร-P36 85.58

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยั -P37 61.04

วิทยำเขตกำญจนบรีุ -P38 48.40

คณะกำยภำพบ ำบดั -P39 83.99

รร.สำธิตนำนำชำติ ม.มหิดล -P43 23.67

สถำบนับริหำรจดักำรเทคโนโลยฯี-P45 69.72

ภำพรวมทั้งมหำวิทยำลยั 56.64

81-100%
ส่วนงานภายใน MU-ERP

ประสิทธิภาพน้อยทีสุ่ด ประสิทธิภาพน้อย ประสิทธิภาพปานกลาง ประสิทธิภาพมาก ประสิทธิภาพมากทีสุ่ด

1-20% 21-40% 41-60% 61-80%
49.69% 

75.53% 
79.19% 

74.65% 
50.54% 

76.24% 

78.10% 
74.42% 

85.05% 
87.87% 

72.92% 

74.08% 
67.77% 

75.18% 
57.83% 

73.84% 
70.36% 

82.86% 
82.96% 

71.71% 93.66% 

41.72% 
85.05% 

89.32% 
57.49% 

51.58% 
56.12% 

85.58% 

83.99% 

69.72% 

48.40% 
61.04% 

23.67% 

56.64% 
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ผลการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ในปีงบประมาณ 2559-2561 
โดยจ าแนกเป็นแต่ละส่วนงานภายใน MU-ERP พบวา่ 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P01-ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ49.69 ซ่ึงอยูใ่นระดับปานกลาง  

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P02-บัณฑิตวิทยาลยั ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ75.53 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี  ภาพรวมของ P04-คณะเทคนิคการแพทย์  ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ79.19 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เห ล่ือมปี  ภาพรวมของ P05-คณะพยาบาลศาสตร์  ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ74.65 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P08-คณะเภสัชศาสตร์ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ50.54 ซ่ึงอยูใ่นระดับปานกลาง 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P09-คณะวิทยาศาสตร์ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ76.24 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก  

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี  ภาพรวมของ P10-คณะวิศวกรรมศาสตร์  ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ59.81ซ่ึงอยูใ่นระดับปานกลาง  

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี  ภาพรวมของ P11-คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ74.42 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก  



79 

 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P12-คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 
พบวา่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ78.10 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปี  ภาพรวมของ P13-คณะสัตวแพทยศาสตร์  ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ85.05 ซ่ึงอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี  ภาพรวมของ P14-คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ87.87 ซ่ึงอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P15-คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 
พบวา่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ72.92 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก  

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P16-วทิยาลยัราชสุดา ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบวา่ประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ9.07 ซ่ึงอยูใ่นระดับน้อยทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P17-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 
2561 พบวา่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ74.08 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P18-สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ67.77 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P19-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ75.18 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 
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จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปี ภาพรวมของ P20-สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 

พบวา่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ57.83 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P21-สถาบันโภชนาการ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ73.84 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P22-สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ70.36 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P23-สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 
2559 - 2561 พบวา่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ82.86 ซ่ึงอยูใ่นระดับ
มากทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P25-สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา  ค่าเฉล่ียจาก
ปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ82.96 
ซ่ึงอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P28-ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ71.71 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P29-หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 
2561 พบว่าประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ93.66 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P30-วิทยาลัยนานาชาติ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ41.72 ซ่ึงอยูใ่นระดับปานกลาง 
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จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P31-วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ85.05 ซ่ึงอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P32-วิทยาลัยการจัดการ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ89.32 ซ่ึงอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P33-วทิยาลยัศาสนศึกษา ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบวา่ประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ57.49 ซ่ึงอยูใ่นระดับปานกลาง 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปี ภาพรวมของ P34-สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ56.12 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปี ภาพรวมของ P35-คณะศิลปศาสตร์ ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพ

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ51.58 ซ่ึงอยูใ่นระดับปานกลาง 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P36-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 
พบวา่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ85.58 ซ่ึงอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P37-ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่า
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ61.04 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P38-วทิยาเขตกาญจนบุรี ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบวา่ประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ48.40 ซ่ึงอยูใ่นระดับปานกลาง 
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จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P39-คณะกายภาพบ าบัด ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ83.99 ซ่ึงอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P43-โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 
พบวา่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ23.67 ซ่ึงอยูใ่นระดับน้อย 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของ P45-สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 
พบวา่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ69.72 ซ่ึงอยูใ่นระดับมาก 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปี ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล ค่าเฉล่ียจากปีงบประมาณ 2559 - 2561 พบว่าประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี คิดเป็นร้อยละ56.64 ซ่ึงอยูใ่นระดับปานกลาง 

แผนภูมิที ่5.1.1 แสดงร้อยละประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ปี2559-2561 จ าแนกตาม

ระดบัประสิทธิภาพ 
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จากแผนภูมิท่ี 5.1.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

ปีงบประมาณ 2559-2561 โดยจ าแนกตามระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี พบว่า 

ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ25.71 ประกอบดว้ย 9 ส่วนงาน ดงัน้ี 

ระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี

 ปี 2559-2561

1 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำกท่ีสุด 93.66 P29 หอสมดุและคลงัควำมรู้มหำวิทยำลยัมหิดล
2 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำกท่ีสุด 89.32 P32 วิทยำลยักำรจดักำร
3 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำกท่ีสุด 87.87 P14 คณะสำธำรณสุขศำสตร์
4 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำกท่ีสุด 85.58 P36 คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร
5 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำกท่ีสุด 85.05 P13 คณะสตัวแพทยศำสตร์
6 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำกท่ีสุด 85.05 P31 วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์
7 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำกท่ีสุด 83.99 P39 คณะกำยภำพบ ำบดั
8 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำกท่ีสุด 82.96 P25 สถำบนัวิทยำศำสตร์กำรวิเครำะห์และตรวจสำรในกำรกีฬำ
9 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำกท่ีสุด 82.86 P23 สถำบนัแห่งชำติเพ่ือกำรพฒันำเด็กและครอบครัว

ร้อยละ

ประสิทธิภาพ
ส่วนงานภายใน MU-ERPอันดบั

 

จากแผนภูมิท่ี 5.1.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

ปีงบประมาณ 2559-2561 โดยจ าแนกตามระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี พบว่า 

ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมาก คิดเป็นร้อยละ42.86 ประกอบดว้ย 15 ส่วนงาน ดงัน้ี 

ระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี

 ปี 2559-2561

10 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 79.19 P04 คณะเทคนิคกำรแพทย์
11 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 78.10 P12 คณะสงัคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
12 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 76.24 P09 คณะวิทยำศำสตร์
13 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 75.53 P02 บณัฑิตวิทยำลยั
14 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 75.18 P19 สถำบนัวิจยัประชำกรและสงัคม
15 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 74.65 P05 คณะพยำบำลศำสตร์
16 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 74.42 P11 คณะเวชศำสตร์เขตร้อน

อันดบั
ร้อยละ

ประสิทธิภาพ
ส่วนงานภายใน MU-ERP
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ระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี

 ปี 2559-2561

17 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 74.08 P17 วิทยำลยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรกีฬำ
18 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 73.84 P21 สถำบนัโภชนำกำร
19 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 72.92 P15 คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรศำสตร์
20 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 71.71 P28 ศูนยส์ตัวท์ดลองแห่งชำติ
21 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 70.36 P22 สถำบนัชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล
22 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 69.72 P45 สถำบนับริหำรจดักำรเทคโนโลยแีละนวตักรรม
23 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 67.77 P18 สถำบนัพฒันำสุขภำพอำเซียน
24 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย มำก 61.04 P37 ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลยั

อันดบั
ร้อยละ

ประสิทธิภาพ
ส่วนงานภายใน MU-ERP

 

จากแผนภูมิท่ี 5.1.1 ผลการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

ปีงบประมาณ 2559-2561 โดยจ าแนกตามระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี พบวา่ 

ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายปานกลาง คิดเป็นร้อยละ25.71 ประกอบดว้ย 9 ส่วนงาน ดงัน้ี 

ระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี

 ปี 2559-2561

25 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ปำนกลำง 59.81 P10 คณะวิศวกรรมศำตร์
26 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ปำนกลำง 57.83 P20 สถำบนัวิจยัภำษำและวฒันธรรมเอเชีย
27 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ปำนกลำง 57.49 P33 วิทยำลยัศำสนศึกษำ
28 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ปำนกลำง 56.12 P34 สถำบนันวตักรรมกำรเรียนรู้
29 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ปำนกลำง 51.58 P35 คณะศิลปศำสตร์
30 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ปำนกลำง 50.54 P08 คณะเภสชัศำสตร์
31 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ปำนกลำง 49.69 P01 ส ำนกังำนอธิกำรบดี
32 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ปำนกลำง 48.40 P38 วิทยำเขตกำญจนบรีุ
33 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ปำนกลำง 41.72 P30 วิทยำลยันำนำชำติ

อันดบั
ร้อยละ

ประสิทธิภาพ
ส่วนงานภายใน MU-ERP
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จากแผนภูมิท่ี 5.1.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือม

ปี ปีงบประมาณ 2559-2561 โดยจ าแนกตามระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

พบวา่ ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายน้อย คิดเป็นร้อยละ2.86 ประกอบดว้ย 1 ส่วนงาน ดงัน้ี 

ระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี

 ปี 2559-2561

34 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย นอ้ย 23.67 P43 โรงเรียนสำธิตนำนำชำติ มหำวิทยำลยัมหิดล

อันดบั
ร้อยละ

ประสิทธิภาพ
ส่วนงานภายใน MU-ERP

 

จากแผนภูมิท่ี 5.1.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

ปีงบประมาณ 2559-2561 โดยจ าแนกตามระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี พบว่า 

ส่วนงานท่ีมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายน้อยทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ2.86 ประกอบดว้ย 1 ส่วนงาน 

ระดบัประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี

 ปี 2559-2561

35 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย นอ้ยท่ีสุด 9.07 P16 วิทยำลยัรำชสุดำ

อันดบั
ร้อยละ

ประสิทธิภาพ
ส่วนงานภายใน MU-ERP

 

 

5.2  สรุปผลการวเิคราะห์การบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle: PDCA  

 5.2.1 การวเิคราะห์ด้าน P (Plan) การวางแผนการปฏิบัตงิาน  

  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดลปีงบประมาณ 2559-2561  

ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน(Plan)  ในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าส่วน

งานมีการซกัซอ้มความเขา้ใจและมีการหารือร่วมกบัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งถึงแนวทางปฏิบติั มากกว่าการ

ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าส่วนงานภายใน MU-ERP 

มหาวิทยาลยัมหิดลส่วนมากให้ความส าคญัของการวางแผนปฏิบติังาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปี ท าใหเ้ห็นภาพรวมของงานสามารถแยกแยะ หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ภาระงาน ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ไดอ้ยา่งชดัเจน และแม่นย  า เพื่อใหท้นัตามก าหนดระยะเวลาเป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปี

ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
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 5.2.2 การวิเคราะห์ด้าน D (Do) การปฏิบัตติามแผน 

  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดลปีงบประมาณ 2559-2561  

ดา้นการปฏิบติัตามแผน(Do)  ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าส่วนงานมี

การด าเนินการตามขั้นตอนแนวทางและวิธีการเบิกจ่ายเงินกันเหล่ือมปีท่ีก าหนด มากกว่าการหาความรู้

เพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีด าเนินการโดยศึกษาดว้ยตนเองหรือสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า

ส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดลส่วนมากมีการปฏิบติัตามแนวการปฏิบติังานท่ีไดร่้วมกัน

หารือและเม่ือการปฏิบติังานประสบปัญหาหรือเกิดขอ้สงสยั เจา้หนา้ท่ีของส่วนงานผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้การหารือ

และขอค าปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญอยู่เป็นประจ าเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี เป็นไปตาม

แผนท่ีก าหนดไว ้

 5.2.3 การวิเคราะห์ด้าน C (Check) การตรวจสอบและการประเมินผล  

  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดลปีงบประมาณ 2559-2561  

ดา้นการตรวจสอบและการประเมินผล(Check)  ในภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่าส่วนงานมีการด าเนินการตามขั้นตอนแนวทางและวิธีการเบิกจ่ายเงินกันเหล่ือมปีท่ีหน่วยงานได้

ซกัซอ้มความเขา้ใจไวม้ากกว่าการตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม รายการกนัเงินเหล่ือมปี ว่ามีการเบิกจ่ายเป็นไป

ตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ จากขอ้มูลในระบบMU-ERP หรือขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไว  ้และรวบรวมขอ้มูลและ

ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนมากมีการตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามแนวการปฏิบติังานท่ีตกลงและซักซอ้มกนัไวห้รือไม่และยงัมี

การตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีเพื่อใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 5.2.4 การวิเคราะห์ด้าน A (Action) การปรับปรุงแก้ไข 

  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดลปีงบประมาณ 2559-2561 

ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข(Action)  ในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าส่วน

งานมีการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปฏิบติังานด้านการเบิกจ่ายเงินกันเหล่ือมปี เพื่อลดความ ซ ้ าซ้อนและ
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ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินและใชท้รัพยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ใน

ระดบัมาก ซ่ึงมากกว่าการหารายการท่ีเบิกจ่ายไม่ทนัก าหนดระยะเวลา ทางหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อ

แก้ไขปรับปรุงการด าเนินการมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ ้ าอีกในรอบปีถัดไปซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง       

แสดงให้เห็นว่าส่วนงานภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดลส่วนมากมุ่งเน้นการทบทวนการปฏิบติังาน 

และปรับปรุงแกไ้ขเพื่อลดความซ ้าซอ้นในการปฏิบติังานเพื่อลดทรัพยากรทางดา้นต่าง ๆใหอ้งคก์รของตน 

 5.2.5 การวเิคราะห์ภาพรวมการบริหารคุณภาพด้วย Deming Cycle : P D C A 

  เม่ือวิเคราะห์การบริหารคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA  ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-2561 ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น 

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การวางแผนปฏิบัติงาน

รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบและประเมินผล และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้าน A (Action) การ

ปรับปรุงแกไ้ข อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ซ่ึงจากผลวิเคราะห์ พบว่าส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ส่วนใหญ่และมีการ

น าเอาวงจรการบริหารงานคุณภาพ Deming Cycle: PDCA ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผนการปฏิบัติงาน

(Plan)  การปฏิบัติตามแผน (Do)  การตรวจสอบและการประเมินผล (Check) และการปรับปรุงแก้ไข

(Action) น ามาใชใ้นการบริหารงานดา้นการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี โดยส่วนงานส่วนใหญ่มี

การวางแผนปฏิบติังาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี และมีการปฏิบติัตามแนวการปฏิบติังาน

ท่ีไดร่้วมกนัหารือและเม่ือการปฏิบติังานประสบปัญหาหรือเกิดขอ้สงสัย เจา้หนา้ท่ีของส่วนงานผูเ้ก่ียวขอ้ง

ไดมี้การหารือและขอค าปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญอยูเ่ป็นประจ าสม ่าเสมอเพื่อให้การท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

โดยมีการตรวจสอบการปฏิบติัตามแนวการปฏิบติัท่ีมีการก าหนดร่วมกนัไวแ้ละยงัมีการตรวจสอบเร่งรัด

ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด อีกทั้งมีการปรับปรุง

แกไ้ขเพื่อลดความซ ้ าซ้อนในการปฏิบติังาน เพื่อลดค่าใชจ่้ายและลดการใชท้รัพยากรท่ีไม่จ าเป็น ทั้งน้ีเพื่อให้

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี เป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปีท่ีมหาวิทยาลยั

ก าหนด และเป็นแนวทางในการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัให้ส่วนงาน ซ่ึงจะส่งผลให้ส่วนงานมีการ

บริหารจดัการการเงินและงบประมาณ เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
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5.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรบริหารงานคุณภาพด้วย 

Deming Cycle: PDCA ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน

เหล่ือมปี 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกัเม่ือค่า Sig. 
มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

สมมติฐานการวิจัย  วงจรบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle: PDCA มีความสัมพันธ์กับ   
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี   

สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1  วงจรบริหารงานคุณภาพดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน (Plan) ของ    
เจา้หนา้ท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี     

ผลการทดสอบ พบว่า ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน (Plan) ค่า Sig. เท่ากบั .00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  

ซ่ึง  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน (Plan)  

ของเจา้หนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี  โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.68 ซ่ึงหมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพ ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน(Plan) ของ

เจา้หนา้ท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี มีความสมัพนัธ์กนัในระดับปานกลาง ซ่ึง

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า หากส่วนงานภายใน MU-  ERP  มหาวิทยาลัยมหิดล มีการ

วางแผนปฏิบติังานจะท าใหส่้วนงานมีแนวทางการปฏิบติังานช่วยลดอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน

กนัเหล่ือมปีส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงในขั้นตอนการ

วางแผนการปฏิบติังานเป็นส่วนของวงจรบริหารงานคุณภาพท่ีมีความส าคญัท่ีสุดเน่ืองจากการวางแผนเป็น

จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการท างานและเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหก้ระบวนการท างานของส่วนอ่ืนๆเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิผล  

สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 วงจรบริหารงานคุณภาพดา้นการปฏิบติัตามแผน (Do) ของเจา้หน้าท่ี   
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี  

ผลการทดสอบ พบว่า วงจรบริหารงานคุณภาพดา้นการปฏิบติัตามแผน (Do) พบว่าค่า Sig. เท่ากบั .00  
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05   ซ่ึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ ดา้นการปฏิบติั
ตามแผน (Do) ของเจา้หนา้ท่ี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี โดย
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.71 ซ่ึงหมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพดา้นการปฏิบติัตามแผน (Do)  
ของเจา้หน้าท่ีกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี มีความสัมพนัธ์กนัในระดับสูง ซ่ึง 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงให้เห็นว่า หากส่วนงานภายใน MU-  ERP  มหาวิทยาลยัมหิดล ปฏิบติัตาม
แผนท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการท างานและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายและกันเงินเหล่ือมปีท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดไว ้จะท าให้งานส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
เหล่ือมปีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  

 สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3  วงจรบริหารงานคุณภาพดา้นการตรวจสอบและประมวลผล (Check) 

ของ เจา้หนา้ท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

 ผลการทดสอบ พบว่า  วงจรบริหารงานคุณภาพดา้นการตรวจสอบและประมวลผล (Check) ของ

เจา้หน้าท่ี พบว่าค่า Sig. เท่ากบั .00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซ่ึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า วงจร

บริหารงานคุณภาพด้านการตรวจสอบและประมวลผล (Check) ของเจ้าหน้าท่ี  มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปี โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.71 ซ่ึง

หมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพด้านการตรวจสอบและประมวลผล (Check) ของเจ้าหน้าท่ีกับ

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี มีความสัมพนัธ์กนัในระดับสูง ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั แสดงใหเ้ห็นว่า หากส่วนงานภายใน MU-  ERP มหาวิทยาลยัมหิดลมีการตรวจสอบการปฏิบติังาน

ใหเ้ป็นไปตามแนวการปฏิบติัการเบิกจ่ายและกนัเงินเหล่ือมปีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว ้และมีการตรวจสอบ

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีให้เป็นไปตามระยะเวลา และแผนการปฏิบติังานท่ี

ก าหนดจะส่งผลใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 4  วงจรบริหารงานคุณภาพดา้นการปรับปรุงแกไ้ข (Action) ของเจา้หนา้ท่ี 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

 ผลการทดสอบ พบว่า  วงจรบริหารงานคุณภาพดา้นการปรับปรุงแกไ้ข (Action)  ของเจา้หน้าท่ี 

พบว่าค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซ่ึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า วงจรบริหารงาน

คุณภาพ ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) ของเจ้าหน้าท่ี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกันเหล่ือมปี โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.66 ซ่ึงหมายถึง วงจรบริหารงาน

คุณภาพด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) ของเจา้หน้าท่ีกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกัน
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เหล่ือมปี มีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงให้เห็นว่าหากส่วนงาน

ภายใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล มีการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อลดความซ ้ าซ้อนในการปฏิบติังาน และน า

รายการท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายไดท้นัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแกไ้ขปรับปรุงการ

ด าเนินการมิให้เกิดปัญหาเดิมซ ้ าอีกในรอบปีงบประมาณถดัไป จะท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 5 วงจรบริหารงานคุณภาพดว้ย Diming Cycle: PDCA ไม่มีความสัมพันธ์

กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

  ผลการทดสอบ พบวา่ การบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA ทั้ง 4 ดา้น ในภาพรวมพบวา่ Sig. 

เท่ากบั .00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซ่ึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า วงจรบริหารงานคุณภาพดว้ย 

Deming Cycle: PDCA ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพันธ์กบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน

กนัเหล่ือมปี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.83 ซ่ึงหมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming 

Cycle: PDCA ในภาพรวมทั้ ง 4 ด้าน กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกัน เห ล่ือมปี มี

ความสัมพันธ์กันในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าส่วนงานจะมีการเบิกจ่าย

งบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ส่ิงท่ีช่วยสนับสนุนก็คือการบริหารงานคุณภาพดว้ย 

Deming Cycle: PDAC เม่ือส่วนงานยึดถือแนวปฏิบัติตามการท างานทั้ ง 4 ข้ึนตอนคือ การวางแผนการ

ปฏิบติังาน(P - Plan) การปฏิบติัตามแผน (D - Do) การตรวจสอบและการประเมินผล (C - Check) และการ

ปรับปรุงแกไ้ข (A - Action) แลว้นั้นจะก่อให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั มีการตรวจสอบการ

ปฏิบติังานเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เกิดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน และมีการพฒันาปรับปรุง

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีอย่างต่อเน่ือง หลงัจากเสร็จกระบวนการปรับปรุงแกไ้ขแลว้วงจร

บริหารคุณภาพน้ีก็จะกลบัเขา้สู่กระบวนการวางแผน เพื่อวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี

ใหม่อีกคร้ังในปีงบประมาณถดัไป และสามารถใชว้งจรคุณภาพน้ีไปไดเ้ร่ือย ๆ โดยไม่มีท่ีส้ินสุดเพื่อเป็น

การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี และเป็นการพฒันาคุณภาพอยา่ง

ต่อเน่ือง ท าใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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5.4 แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

 ในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีท่ีทนัตามก าหนดระยะเวลาจะส่งผลให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามแผนงานการใชจ่้ายงบประมาณท่ีวางแผนไว ้และไดข้อ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณท่ีตรงตาม
รอบระยะเวลาในแต่ละปีงบประมาณ ซ่ึงการบริหารงบประมาณท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาส่วนงาน ถา้ส่วน
งานมีการวางแผนทางดา้นงบประมาณถูกตอ้ง จะสามารถพฒันาหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จได ้และยงัเป็น
เคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ให้สามารถใชท้รัพยากรของหน่วยงานไดอ้ย่างมีประโยชน์
สูงสุด ส่งผลให้ส่วนงานมีการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ สอดรับกบันโยบายของ
มหาวิทยาลยัในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์เร่ืองการให้แต่ละส่วนงานมีความยัง่ยืนและมัน่คงดา้นการเงินการคลงั
ส่งผลใหม้หาวิทยาลยัเป็นตน้แบบในการเป็น World class Eco University ตามแผนยทุธศาสตร์   

จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการแกไ้ขการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือม

ปี พบว่า ส่วนงานมีแนวการปฏิบติังานโดยมีการวางแผนการปฏิบติังาน มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไว ้มีการ

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน และปรับปรุงแกไ้ขการท างาน เพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดและไม่ให้เกิด

ปัญหาเดิมซ ้ าอีก และส่วนงานมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีโดย

สอดคล้องกับหลักการบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle: PDCA ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนงานใน

มหาวิทยาลยัมหิดลเพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มคุณภาพให้กบังาน ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

ดงันั้น ในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีเพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ผูป้ฏิบติังาน

จะตอ้งปฏิบติังานเป็นระบบตามแนวปฏิบติัและมีการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคอยูเ่สมอ ท าให้ได้

ประสิทธิผลตามเป้าประสงคก์ารบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ พบว่าแนวทาง

การบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA เม่ือน ามาใชใ้นการปฏิบติังานดา้นเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินกนัเหล่ือมปีท าให้ไดป้ระสิทธิภาพการเบิกจ่ายท่ีเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งจากท่ีไดส้อบถามเจา้หนา้ท่ีส่วนงาน

ถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแ้นวทางมาบางส่วนแลว้นั้น ผูว้ิเคราะห์จึงสามารถสรุปแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพโดยอา้งอิงตามแนวคิดการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA เพื่อเป็นแนว

ปฏิบติัไดด้งัน้ี  
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5.5 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพื่อใหก้ารด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีในภาพรวมของมหาวทิยาลยัมุ่งสู่เป้าหมาย

ของการพฒันางานคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูจ้ดัท าจึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดงัน้ี 

1) มหาวิทยาลยัตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพฒันาคุณภาพกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

อยา่งเป็นระบบ มุ่งสู่วิสัยทศัน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลยัเพื่อความยัง่ยืนและมัน่คงดา้นการเงิน

การคลงั 

2) ทุกส่วนงานตอ้งจดัวางระบบ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณตามมาตรการท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนดไว ้อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เช่น รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้มี

ความต่อเน่ืองเป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี เพื่อน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว ้และน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากขั้น 

3) มหาวิทยาลยัตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการองคค์วามรู้อย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่าย

เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบติั ขอ้ก าหนด มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อพฒันาคุณภาพของการด าเนินการทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

4) มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลดา้นการเงินและงบประมาณท่ีน่าเช่ือถือ ให้กบัผูบ้ริหาร

ระดับต่าง ๆของส่วนงานได้รับรู้ เพื่อพิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ซ่ึง

ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

5) มหาวิทยาลยัควรมีการร่วมหารือ ทบทวน และปรับปรุง แนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกันเงิน 

เพื่อให้มีวิธีปฏิบติัหรือขั้นตอนการปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน มิให้เกิดความผิดพลาดในการท างานท่ี

สร้างคุณค่า และสนบัสนุนการปฏิบติังาน ท าให้มหาวิทยาลยัประสบความส าเร็จน าไปสู่ความเป็น

เลิศตามเป้าหมายการเป็น World Class University 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 เน่ืองจากทุกขั้นตอนของการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA มีความสัมพนัธ์และส าคญั

กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี ทุกส่วนงานจึงควรจดัใหมี้การด าเนินการ  ดงัน้ี 

1) มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานและซักซ้อมความเขา้ใจ และก าหนดขั้นตอนวิธีปฏิบติังาน

ภายในส่วนงาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีให้แลว้เสร็จตามก าหนดระยะเวลาตาม

แนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายและกนัเงินของมหาวิทยาลยั 

2) ก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั

เหล่ือมปี  

3) มีการก าหนดรูปแบบการติดตามผลและการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี 

4) เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรปฏิบติัตามแผนและขั้นตอนการท างานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

5) จดัให้มีคณะกรรมการหรือเจา้หน้าท่ีส าหรับประเมินผลและเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินกนัหล่ือมปีใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

6) หากเกิดปัญหา ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหล่ือมปีได้ตามก าหนดระยะเวลาท่ี

ตั้งเป้าหมายไว ้ให้น าปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางปรับปรุงขั้นตอนและแผนการ

ท างานเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาเดิมซ ้าอีกในปีงบประมาณถดัไป 

ข้อเสนอแนะอ่ืน  

 เน่ืองจากแนวปฏิบติัการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle: PDCA ทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นแนวทาง

ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย เจา้หน้าท่ีของส่วนงานมีความคุน้เคยกบัแนวการปฏิบติัดงักล่าวอยู่แลว้ 

เพียงแต่อาจมิไดป้ฏิบติัตามให้เป็นวงจร ดงันั้นส่วนงานควรให้ความส าคญัและเขม้งวดกบัทุกขั้นตอนของ

การบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle: PDCA เพราะทุกขั้นตอนเปรียบเสมือนฟันเฟืองท่ีจะท าให้

กระบวนการปฏิบติังานด าเนินไปพร้อมกันอย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นการป้องกัน

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน และเป็นการพฒันางานคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ทั้งนี ้การน าแนวคิดการบริหารงานคุณภาพ

ด้วย Deming Cycle: PDCA มาใช้ในการท างาน ผู้สนใจสามารถน าไปบริหารจัดการการท างานได้ทุกสายงาน 

เพ่ือลดข้อผิดพลาดของงานและลดทรัพยากรขององค์กรที่ไม่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนงานและ

มหาวทิยาลยัมหิดลต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 

 งานวเิคราะห์เร่ือง  แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณ เงินกนัเหล่ือมปีของส่วน
งานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
 

 ค าอธิบาย   
 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี ส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการกนัเงินเหล่ือมปีของส่วนงานใน 
MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามและหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP ของมหาวิทยาลยัมหิดล  
 

3. แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  สอบถามเก่ียวสภาพการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) ของส่วน
งานใน MU-ERP ของมหาวทิยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 
ส่วนท่ี 3  สอบถามความคิดเห็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนั
แหล่ือมปีและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
 

 
 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถามใน
คร้ังน้ี จนกระทัง่ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นจริง ค  าตอบของท่านทุกค าตอบจะถือเป็นความลบัและใชว้ิเคราะห์ในรูป
ผลรวมเท่านั้น  

 
          

 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย  ฐิติมา ชมจันทร์ และ พทัธณันท์ เปล่งปลัง่ 
งานบริหารงบประมาณ กองคลงั 
โทรศัพท์ : 02-849-6198,6512  



 

 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมายถูก () ลงใน   หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้
ตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

 

2. ส่วนงาน  ระบุ ........................................ 
3. เพศ      (1) ชาย     (2) หญิง 

 
4. อาย ุ     (1) 21-30 ปี     (2) 31-40 ปี 

 

     (3) 41-50 ปี     (4) 51-60 ปี 

 
5. ระดบัการศึกษา    (1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี    (2) ปริญญาตรี 

 

     (3) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า   (4) สูงกวา่ปริญญาโท 

 
6. ประสบการณ์ท างานดา้นการเงินการคลงัในมหาวิทยาลยัมหิดล   

 

     (1) ต ่ากวา่ 1 ปี     (2) 1-5 ปี 
 

     (3) 6 -10 ปี     (4) 11-15 ปี 
 

     (5) 16-20 ปี     (6) 20 ปีข้ึนไป 
 

  
ส่วนที่ 2  สอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) ในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

เงินกนัเหล่ือมปีของส่วนงานใน MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล ปีงบประมาณ 2559-2561 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงใน   ท่ีท่านเห็นวา่ส่วนงานท่านมีการใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย 
Deming Cycle (PDCA) มาใชใ้นการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกนัเหล่ือมปี โดยมีระดบัความถ่ี ดงัน้ี 

5  หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) ทุกคร้ัง 
4  หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) บ่อยคร้ัง 
3  หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA) เป็นบางคร้ัง 
2  หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA)นอ้ยคร้ัง 
1 หมายถึง การใชก้ารบริหารงานคุณภาพดว้ย Deming Cycle (PDCA)ไม่ไดใ้ช



 

 

 
 

การบริหารงานคุณภาพด้วย Deming Cycle (PDCA) 

 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5 4 3 2 1 

1. การวางแผน (Plan)           
1.1 มีการซกัซอ้มความเขา้ใจและหารือร่วมกบัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งถึงแนวทาง

ปฏิบติั การเบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปี 
1.2 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่าย เพื่อเป็นไปตามแนวทางการเบิก

จ่ายเงินกนัเหล่ือมปีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด           

2. การปฏิบัติตามแผน (Do)           

2.1 ด าเนินการตามขั้นตอนแนวทางและวิธีการเบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปีท่ีก าหนด           
2.2 หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีด าเนินการโดยศึกษาดว้ยตนเองหรือสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญ      

3. การตรวจสอบและการประเมินผล (Check) 
     3.1 มีการด าเนินการตามขั้นตอนแนวทางและวิธีการเบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปีท่ี

หน่วยงานไดซ้กัซอ้มความเขา้ใจไว ้      

3.2 ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม รายการกนัเงินเหล่ือมปี วา่มีการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผนท่ีวางไวห้รือไม่ จากขอ้มูลในระบบMU-ERP หรือขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไว ้และ
รวบรวมขอ้มูลและระยะเวลาในการเบิกจ่าย      

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act)      

4.1 รายการท่ีเบิกจ่ายไม่ทนัก าหนดระยะเวลา ทางหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อ
แกไ้ขปรับปรุงการด าเนินการมิใหเ้กิดปัญหาดงักล่าวซ ้าอีกในรอบปีถดัไป      
4.2 ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปี เพื่อลดความ
ซ ้าซอ้นและระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินและใชท้รัพยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้ค่า
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด       
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ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
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