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มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินได ดังนั้น เปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงมีความสําคัญเปน

อยางยิ่ง สําหรับผูบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารงบประมาณ

สําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน และใชเปนแนวทางในการกําหนด

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินไดตอไป ท้ังนี้ 

ผูจัดทําผลงานเชิงวิเคราะหหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เลมนี้ จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยขอนแกนและผูบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนผูท่ีไดศึกษา
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 เงินงบประมาณแผนดิน ประเภทสนับสนุน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 จําแนกตามสังกัด  

 จํานวนคน และจํานวนเงิน    

ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนเงินประมาณท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  38 

 เงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคญั 

การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน เริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 

ตุลาคม 2543 เปนตนมา โดยดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2543 และประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 8/2544) เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงการเลื่อนเ งินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ ดังกลาว 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหนําหลักเกณฑท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการมาบังคับใชโดยอนุโลม 

โดยการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลาเริ่มตน พนักงานมหาวิทยาลัยมีระบบการ

เลื่อนเงินเดือนแบบข้ันเงินเดือน จําแนกเปน 0.5 ข้ัน 1 ข้ัน 1.5 ข้ัน และ 2 ข้ัน และมีการเลื่อนเงินเดือน

ปงบประมาณละ 2 ครั้ง ในวันท่ี 1 เมษายน และวันท่ี 1 ตุลาคม ของแตละป ประกอบกับการเลื่อนเงินเดือน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ แตละคนจะตองไดรับการเลื่อนเงินเดือนไมเกินปละ 2 ข้ัน 

และมีระบบการกําหนดโควตาของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือน 2 ข้ัน ไมเกินรอยละ 15 

ของอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม ซ่ึงการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามระบบข้ัน จะเกิดปญหาในการพิจารณาข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีความแตกตางกัน แตจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเทากัน 

ประกอบกับในกรณีท่ีมีพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดนเปนจํานวนมาก ก็

จะทําใหมีพนักงานมหาวิทยาลัยบางรายไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน 2 ข้ันในปงบประมาณนั้น เนื่องจากการ

เลื่อนเงินเดือน 2 ข้ัน เกินโควตาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จึงมีผลทําใหการเลื่อนเงินเดือนในระบบนี้ไมมี

ความเปนธรรมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยบางราย  

ตอมามหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยข้ึนใหม ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 15/2552) เรื่อง หลักเกณฑ และ

วิธีการเลื่อนเ งินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน และตามประกาศ ก.บ.ม . 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 19/2552) เรื่อง แกไขหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงประกาศฉบับดังกลาวใชบังคับสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีสังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป โดยการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 2 ฉบับดังกลาว เปนการกําหนดหลักเกณฑวิธีการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ซ่ึงจะมีความแตกตางจากในชวงระยะเวลาเริ่มตน ท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนโดยอาศัย

หลักเกณฑท่ีใชบังคับสําหรับขาราชการโดยอนุโลม และหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน
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มหาวิทยาลัยตามประกาศดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีระบบการเลื่อน

เงินเดือนแบบรอยละ (เปอรเซ็นต) จําแนกตามระดับผลการประเมิน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 1   

ตารางท่ี 1 แสดงรอยละการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามระดับผลการประเมิน 

ผลการประเมินอยูใน

ระดับ 

ไดรับการเล่ือน

เงินเดือนรอยละ 

ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

ดีเดน 8.5 จํานวนคนท่ีเลื่อนไดตองไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนคนท่ี

ครองอยู ของวนัท่ี 1 กันยายน ของทุกป 

ด ี 6.5 

พอใช 4.5 หรอื 2.5 

ต่ํากวาเกณฑ 0 ผูบังคับบัญชาตองใหเหตุผลและหลักฐานประกอบการ

พิจารณาดวย 

และมีการเลื่อนเงินเดือนปงบประมาณละ 1 ครั้ง ในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกป โดยใหเลื่อน

เงินเดือนสูงสุดไดไมเกินรอยละ 8.5 ของเงินเดือนท่ีไดรับในวันท่ี 30 กันยายน และมีการกําหนดวงเงินท่ีใช

สําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแตละปไมเกินรอยละ 5.85 ของอัตราเงินเดือนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมี

คนครอง ณ วันท่ี 1 กันยายน ของทุกป ซ่ึงการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามระบบรอยละ ตาม

หลักเกณฑดังกลาวขางตน ก็จะเกิดปญหาในการพิจารณารอยละการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีคะแนนผลการประเมินท่ีแตกตางกัน แตจะไดรับรอยละการ

เลื่อนเงินเดือนรายบุคคลเทากัน ประกอบกับในกรณีท่ีมีพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ในระดับดีเดนเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหมีพนักงานมหาวิทยาลัยบางรายไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน รอยละ 

8.5 ในปงบประมาณนั้น เนื่องจากเกินโควตาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือไมมีพนักงานมหาวิทยาลัยผูใด

ไดรับการเลื่อนเงินเดือนรอยละ 8.5 เนื่องจากจํานวนเงินท่ีใชเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

เกินจํานวนวงเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงมีผลทําใหการเลื่อนเงินเดือนรอยละตามหลักเกณฑดังกลาวนี้

ไมมีความเปนธรรมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยบางรายเชนเดียวกันกับในชวงระยะเวลาเริ่มตนของการเลื่อน

เงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

และในเวลาตอมามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยข้ึนใหม ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 5/2555) เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3/2558) 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ซ่ึงใชบังคับสําหรับการ

เลื่อนเงินเดือนในรอบวันท่ี 1 เมษายน 2556 เปนตนไป และประกาศฉบับดังกลาวนี้ไดกําหนดหลักเกณฑการ

เลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหนําหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
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สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน มาใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลมอีกครั้ง ซ่ึงการ

ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑดังกลาวนี้ จะมีการเลื่อนเงินเดือนปละ 

2 ครั้ง ในวันท่ี 1 เมษายน และวันท่ี 1 ตุลาคม ของแตละป และการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบ จะตองไดรับ

การเลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ 5 ของฐานในการคํานวณการเลื่อนเงินเดือน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 2 

และจําแนกตามระดับคะแนนผลการประเมิน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ตามลําดับ   

ตารางท่ี 2 แสดงฐานในการคํานวณการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ 

ก.บ.ม. มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 5/2555) 
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ตารางท่ี 3 แสดงรอยละการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามระดับคะแนนผลการ

ประเมิน 

ประกอบกับมีการกําหนดวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบไมเกินรอยละ 2.85 

ของอัตราเงินเดือนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม และวันท่ี 1 กันยายน ซ่ึงการ

กําหนดหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้จะมีความแตกตางจากหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีผานมา เนื่องจากท่ีผานมาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยจะคํานวณการเลื่อน

เงินเดือนจากฐานเงินเดือนของตัวเอง แตการเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑนี้ การคํานวณการเลื่อนเงินเดือนจะ

คํานวณจากฐานในการคํานวณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และหากพิจารณาจากหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวนี้ จะเห็นไดวา มีการพิจารณารอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล จาก

คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซ่ึงจะมีความเปนธรรมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน 

และไมมีการกําหนดโควตาของผูท่ีมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนในรอยละสูงสุด แตการเลื่อนเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑใหม ท่ีมีการคํานวณการเลื่อนเงินเดือนจากฐานการคํานวณตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จะทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับเงินเดือนสูงกวาฐานการคํานวณการเลื่อนเงินเดือน 

จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนนอยกวาระบบเดิมท่ีมีการคํานวณจากฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเอง 

แตในทางกลับกันก็จะทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับเงินเดือนนอยกวาฐานการคํานวณ ก็จะไดรับการ

เลื่อนเงินเดือนท่ีสูงกวาระบบเดิม ดังนั้น การเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑก็จะไมเปนธรรมสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีไดรับเงินเดือนสูงกวาฐานในการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตอมาเม่ือมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน

เ งิน เดื อนของพนั กงานมหาวิทยาลั ย  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุ คคล  ประจํ า

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 8/2558) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจําปของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน ซ่ึงใชบังคับสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในรอบวันท่ี 1 

ตุลาคม 2559 เปนตนไป โดยการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศฉบับนี้ กําหนดให

พนักงานมหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนปละ 1 ครั้ง ในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกป และเลื่อนไดสูงสุดไมเกินรอยละ 

8.5 ของฐานในการคํานวณการเลื่อนเงินเดือน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4 และจําแนกตามระดับคะแนนผล

การประเมิน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 5 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4 แสดงฐานในการคํานวณการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 8/2558) 
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ตารางท่ี 5 แสดงรอยละการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามระดับคะแนนผลการ

ประเมิน 

ระดับผลการประมิน คะแนน ไดรับการเล่ือนเงินเดือนรอยละ 

ดีเดน 90 - 100 8.5 

ดีมาก 80 – 89.99 6.5 

ด ี 70 – 79.99 4.5 

พอใช 60 – 69.99 2.5 

ต่ํากวาเกณฑ ต่ํากวา 60 0 

สวนการกําหนดวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑของประกาศฉบับนี้ จะมี

ความแตกตางจากหลักเกณฑท่ีผานมา เนื่องจากประกาศฉบับนี้ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองกําหนดวงเงินท่ี

ใชในการเลื่อนเงินเดือนในแตละป โดยคํานึงถึงเงินท่ีจะจายไดของมหาวิทยาลัยแตละป โดยคํานวณจาก

เงินเดือนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยเฉพาะอัตราท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม ซ่ึงการกําหนดวงเงินท่ี

จะใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศฉบับนี้ จะมีผลทําใหวงเงินท่ีใชในการเลื่อน

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละปอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในแตละปก็อาจเปนได เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยจะตองคํานึงถึงจํานวนเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น การ

กําหนดวงเงินของมหาวิทยาลัยเพ่ือใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละป จะตองมีความ

เหมาะสมท้ังกับมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบท่ีมากจนเกินไปสําหรับ

ท้ังสองฝาย 

ดังนั้น ในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย และทราบขอมูลในการเลื่อน

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละป ซ่ึงขอมูลจํานวนงบประมาณท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยในแตละปมีความจําเปนตองวิเคราะห เนื่องจากมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง 

เพ่ือใหการบริหารจัดการงบประมาณท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และใหมีความเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร จึงสนใจท่ีจะวิเคราะห

เปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนขอมูลเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

1.2  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีขอมูลสารสนเทศการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดินในแตละปงบประมาณ 

2. เพ่ือใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณท่ี

ใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในปงบประมาณตอไป 
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1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับทราบขอมูลสารสนเทศการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดินในแตละปงบประมาณ 

2. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณท่ีใชใน

การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในปงบประมาณตอไป 

1.4  ขอบเขตของการวิเคราะห 

การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลมนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลการเลื่อน

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือน ตั้งแตรอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงรอบวันท่ี 1 

ตุลาคม 2562 เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินท่ีสังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1.5  คําจํากัดความ 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัย   หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สวนงาน   หมายถึง สวนงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2558 

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี ท้ังนี้ 

ใหหมายความรวมถึงสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ดวย 

ก.บ.ม. หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา

มหาวิทยาลัย 

อธิการบดี   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาสวนงาน หมายถึง หัวหนาสวนงานของมหาวิทยาลัย ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

2558 

หัวหนาหนวยงาน หมายถึง หัวหนาหนวยงานภายในของสํานักงาน

อธิการบดี ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงหัวหนา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดวย 
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พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทวิชาการ 

และประเภทสนับสนุน ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงาน

บคุคล พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ประเภทวิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีสอนและวิจัยใน

ระดับอุดมศึกษา ไดแก ตําแหนงศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และ

อาจารย และท่ีทําหนาท่ีสอนและวิจัยในระดับต่ํา

กวาอุดมศึกษา ไดแก ตําแหนงอาจารยเชี่ยวชาญ

พิเศษ อาจารยเชี่ยวชาญ อาจารยชํานาญการ 

และอาจารย 

ประเภทสนับสนุน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยกลุมปฏิบัติงานเฉพาะ  

และกลุนปฏิบัติงานท่ัวไป 
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บทที่ 2 

การกําหนดวงเงินและวิธกีารคํานวณ 

การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผูวิเคราะหไดศึกษาการกําหนดวงเงินและวิธีการ

คํานวณการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตรอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

ถึงรอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ดังนี้ 

2.1 การเล่ือนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

การ เลื่ อน เ งิ น เดื อนของพนั กงานมหาวิทยาลั ย  รอบวั น ท่ี  1  ตุ ล าคม  2559 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 795/2560) ลงวันท่ี 28 เมษายน 2560 และใหมีรอยละ

การเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 ตามลําดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 795/2560) 
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ตารางท่ี 7 แสดงรอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันท่ี 1 

ตุลาคม 2559 

และมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการคํานวณจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศ

คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจาํมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 11/2559) เรื่อง การกําหนดฐานการคํานวณ

และชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แสดงฐานในการคํานวณการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 11/2559) 
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และการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันท่ี  1 ตุลาคม 2559 

มหาวิทยาลัยขอนแกนใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

เงินท่ีใชเลื่อนประเภทวิชาการ = (ฐานการคํานวณตามตําแหนง x รอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล) 

ตัวอยางการคํานวณ 

นาย ก. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 50,000 บาท มีฐานการคํานวณ 56,750 

บาท หาก นาย ก. ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ 5 นาย ก. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อน

เงินเดือน และไดรับเงินเดือนหลังการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

1. นาย ก. ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 50,000 บาท-----------(1) 

2. มีฐานการคํานวณเงินเดือน 56,750 บาท-----------(2) 

3. นาย ก. ไดรับพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ         5 ----------------(3) 

4. นาย ก. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน (2) x (3) = 2,837.50 ปดสิบเทากับ 2,840 บาท-(4)

5. นาย ก. จะไดรับเงินเดือนหลังเลื่อน (1) + (4)  = 52,840 บาท

สรุป นาย ก. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 2,840 บาท/เดือน และไดรับเงินเดือน

หลังเลื่อน จํานวน 52,840 บาท/เดือน 

เงินท่ีใชเลื่อนประเภทสนับสนุน = (ฐานการคํานวณตามระดับตําแหนง x รอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล) 

ตัวอยางการคํานวณ 

นาย ข. ดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 45,500 บาท มีฐาน

การคํานวณ 51,060 บาท หาก นาย ข. ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ 4 นาย ก. จะตองใชเงิน

สําหรับการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

1. นาย ข. ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 45,500 บาท-----------(1) 

2. มีฐานการคํานวณเงินเดือน 51,060 บาท-----------(2) 

3. นาย ข. ไดรับพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ         4 ----------------(3) 

4. นาย ข. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน (2) x (3) = 2,042.40 ปดสิบเทากับ 2,050 บาท-(4)

5. นาย ข. จะไดรับเงินเดือนหลังเลื่อน (1) + (4)  = 47,550 บาท

สรุป นาย ข. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 2,050 บาท/เดือน และไดรับเงินเดือน

หลังเลื่อน จํานวน 47,550 บาท/เดือน 
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เงินท่ีใชเลื่อนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 = [(เงินท่ีใชเลื่อนประเภทวิชาการ + เงินท่ีใชเลื่อนประเภทสนับสนุน) 

    x 12] 

2.2 การเล่ือนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 

การ เลื่ อน เ งิ น เดื อนของพนั กงานมหาวิทยาลั ย  รอบวั น ท่ี  1  ตุ ล าคม  2560 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1671/2560) ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 และใหมีรอยละ

การเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 ตามลาํดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 แสดงวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1671/2560) 

ตารางท่ี 10 แสดงรอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันท่ี 1 

ตุลาคม 2560 
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และมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการคํานวณจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศ

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล ประจาํมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 11/2559) เรื่อง การกําหนดฐานการคํานวณ

และชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 8 และการเลื่อน

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแกนใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

เงินท่ีใชเลื่อนประเภทวิชาการ = (ฐานการคํานวณตามตําแหนง x รอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล) 

ตัวอยางการคํานวณ 

นาย ค. ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท มีฐานการคํานวณ 78,480 

บาท หาก นาย ค. ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ 6.5 นาย ค. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อน

เงินเดือน และไดรับเงินเดือนหลังการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

1. นาย ค. ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท-----------(1) 

2. มีฐานการคํานวณเงินเดือน 78,480 บาท-----------(2) 

3. นาย ค. ไดรับพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ        6.5  ----------------(3) 

4. นาย ค. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน (2) x (3) = 5,101.20 ปดสิบเทากับ 5,110 บาท-(4)

5. นาย ค. จะไดรับเงินเดือนหลังเลื่อน (1) + (4)  = 65,110 บาท

สรุป นาย ค. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 5,110 บาท/เดือน และไดรับเงินเดือน

หลังเลื่อน จํานวน 65,110 บาท/เดือน 

เงินท่ีใชเลื่อนประเภทสนับสนุน = (ฐานการคํานวณตามระดับตําแหนง x รอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล) 

ตัวอยางการคํานวณ 

นาย ง. ดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 56,000 บาท มี

ฐานการคํานวณ 69,070 บาท หาก นาย ง. ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ 6.5 นาย ง. จะตองใช

เงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

1. นาย ง. ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 56,000 บาท-----------(1) 

2. มีฐานการคํานวณเงินเดือน 69,070 บาท-----------(2) 

3. นาย ง. ไดรับพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ         6.5 ----------------(3) 

4. นาย ง. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน (2) x (3) = 4,489.55 ปดสิบเทากับ 4,490 บาท-(4)

5. นาย ง. จะไดรับเงินเดือนหลังเลื่อน (1) + (4)  = 60,490 บาท

สรุป นาย ง. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 4,490 บาท/เดือน และไดรับเงินเดือน

หลังเลื่อน จํานวน 60,490 บาท/เดือน 
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เงินท่ีใชเลื่อนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 = [(เงินท่ีใชเลื่อนประเภทวิชาการ + เงินท่ีใชเลื่อนประเภทสนับสนุน) 

    x 12] 

2.3 การเล่ือนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

การ เลื่ อน เ งิ น เดื อนของพนั กงานมหาวิทยาลั ย  รอบวั น ท่ี  1  ตุ ล าคม  2561 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2247/2561) ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 ดังรายละเอียด

ตามตารางท่ี 11 ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 แสดงวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2247/2561) 
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สําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กําหนดใหรอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 

8.5 ของฐานการคํานวณเงินเดือนของแตละบุคคล ตามประกาศตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

2248/2561) เรื่อง การกําหนดรอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน

ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน และใหมีการคํานวณจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 11/2559) เรื่อง การกําหนดฐานการ

คํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 8 

ซ่ึงการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแกนใชสูตรใน

การคํานวณ ดังนี้ 

เงินท่ีใชเลื่อนประเภทวิชาการ = (ฐานการคํานวณตามตําแหนง x รอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล) 

ตัวอยางการคํานวณ 

นาย จ. ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 90,000 บาท มีฐานการคํานวณ 93,320 บาท 

หาก นาย จ. ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ 8.5 นาย จ. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน 

และไดรับเงินเดือนหลังการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

1. นาย จ. ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 90,000 บาท-----------(1) 

2. มีฐานการคํานวณเงินเดือน 93,320 บาท-----------(2) 

3. นาย จ. ไดรับพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ        8.5  ----------------(3) 

4. นาย จ. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน (2) x (3) = 7,932.20 ปดสิบเทากับ 7,940 บาท-(4)

5.   นาย จ. จะไดรับเงินเดือนหลังเลื่อน (1) + (4)  = 97,940 บาท

สรุป นาย จ. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 7,940 บาท/เดือน และไดรับเงินเดือน

หลังเลื่อน จํานวน 97,940 บาท/เดือน 
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เงินท่ีใชเลื่อนประเภทสนับสนุน = (ฐานการคํานวณตามระดับตําแหนง x รอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล) 

ตัวอยางการคํานวณ 

นาย ฉ. ดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท มีฐานการ

คํานวณ 70,450 บาท หาก นาย ฉ. ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ 8.5 นาย ฉ. จะตองใชเงิน

สําหรับการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

1. นาย ฉ. ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท-----------(1) 

2. มีฐานการคํานวณเงินเดือน 70,450 บาท-----------(2) 

3. นาย ฉ. ไดรับพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ         8.5 ----------------(3) 

4. นาย ฉ. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน (2) x (3) = 5,988.25 ปดสิบเทากับ 5,990 บาท-(4)

5.  นาย ฉ. จะไดรับเงินเดือนหลังเลื่อน (1) + (4)  = 65,990 บาท

สรุป นาย ฉ. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 5,990 บาท/เดือน และไดรับเงินเดือน

หลังเลื่อน จํานวน 65,990 บาท/เดือน 

เงินท่ีใชเลื่อนปงบประมาณ พ.ศ. 2561 = [(เงินท่ีใชเลื่อนประเภทวิชาการ + เงินท่ีใชเลื่อนประเภทสนับสนุน) 

    x 12] 

2.4 การเล่ือนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

การ เลื่ อน เ งิ น เดื อนของพนั กงานมหาวิทยาลั ย  รอบวั น ท่ี  1  ตุ ล าคม  2562 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2185/2562) ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ดังรายละเอียด

ตามตารางท่ี 12 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 12 แสดงวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2185/2562) 

สําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหรอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลื่อน

เงินเดือนไดไมเกินรอยละ 8.5 ของฐานการคํานวณเงินเดือนของแตละบุคคล ตามประกาศตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2248/2561) เรื่อง การกําหนดรอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน และใหมีการคํานวณจํานวนเงินท่ีใชใน

การเลือ่นเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 11/2559) 

เรื่อง การกําหนดฐานการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ดัง

รายละเอียดตามตารางท่ี 8 ซ่ึงการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

มหาวิทยาลัยขอนแกนใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 

เงินท่ีใชเลื่อนประเภทวิชาการ = (ฐานการคํานวณตามตําแหนง x รอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล) 
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ตัวอยางการคํานวณ 

นาย ช. ดํารงตําแหนงอาจารยชํานาญการ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท มีฐานการคํานวณ 56,750 

บาท หาก นาย ช. ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ 4.5 นาย ช. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อน

เงินเดือน และไดรับเงินเดือนหลังการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

1.  นาย ช. ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 60,000 บาท-----------(1) 

2.  มีฐานการคํานวณเงินเดือน 56,750 บาท-----------(2) 

3.  นาย ช. ไดรับพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ        4.5  ----------------(3) 

4.  นาย ช. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน (2) x (3) = 2,553.75 ปดสิบเทากับ 2,560 บาท-(4)

5.  นาย ช. จะไดรับเงินเดือนหลังเลื่อน (1) + (4)  = 62,560 บาท

สรุป นาย ช. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 2,560 บาท/เดือน และไดรับเงินเดือน

หลังเลื่อน จํานวน 62,560 บาท/เดือน 

เงินท่ีใชเลื่อนประเภทสนับสนุน = (ฐานการคํานวณตามระดับตําแหนง x รอยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล) 

ตัวอยางการคํานวณ 

นาย ซ. ดํารงตําแหนงผูชวยพยาบาล ระดับชํานาญงาน ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 35,000 บาท มีฐานการ

คํานวณ 44,260 บาท หาก นาย ซ. ไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ 4.5 นาย ซ. จะตองใชเงิน

สําหรับการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

1.  นาย ซ. ไดรับเงินเดือน ๆ ละ 35,000 บาท-----------(1) 

2.  มีฐานการคํานวณเงินเดือน 44,260 บาท-----------(2) 

3.  นาย ซ. ไดรับพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนรอยละ         4.5 ----------------(3) 

4.  นาย ซ. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน (2) x (3) = 1,991.70 ปดสิบเทากับ 2,000 บาท-(4)

5.  นาย ซ. จะไดรับเงินเดือนหลังเลื่อน (1) + (4)  = 37,000 บาท

สรุป นาย ซ. จะตองใชเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 2,000 บาท/เดือน และไดรับเงินเดือน

หลังเลื่อน จํานวน 37,000 บาท/เดือน 

เงินท่ีใชเลื่อนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 = [(เงินท่ีใชเลื่อนประเภทวิชาการ + เงินท่ีใชเลื่อนประเภทสนับสนุน) 

    x 12] 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิเคราะห 

การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผูวิเคราะหไดดําเนินการวิเคราะห ตามลําดับ

ข้ันตอนดังนี้ 

1. กําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง

3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล

4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล

5. แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล

6. การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ

3.1 กําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห 

ผูวิเคราะหไดดําเนินการกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห เพ่ือใหมีขอมูลสารสนเทศการ

เลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินในแตละปงบประมาณ และเพ่ือใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยในปงบประมาณตอไป 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร : พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 

ของแตละปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กลุมตัวอยาง : ใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง 

3.3 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิเคราะหไดรวบรวมขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

ตั้งแตรอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงรอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงประกอบไปดวย ชื่อ – สกุล ประเภทตําแหนง 

ระดับตําแหนง ชื่อตําแหนง เลขประจําตําแหนง สังกัด เงินเดือน และจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนใน

แตละปงบประมาณ จากกองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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3.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนตารางเก็บรวบรวมขอมูลท่ีผูวิเคราะหไดสรางข้ึนมา

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตรอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงรอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึง

ประกอบไปดวย ชื่อ – สกุล ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง ชื่อตําแหนง เลขประจําตําแหนง สังกัด เงินเดือน 

และจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนในแตละปงบประมาณ 

3.5 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผูวิเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการเลื่อน

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตรอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงรอบวันท่ี 1 

ตุลาคม 2562 ซ่ึงประกอบไปดวย ชื่อ – สกุล ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง ชื่อตําแหนง เลขประจําตําแหนง 

สังกัด เงินเดือน และจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนในแตละปงบประมาณ จากกองทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

การวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได โดยการใชเทคนิคการเปรียบเทียบขอมูล (Comparison 

Techniques) และใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะหคํานวณคาตาง ๆ สถิติท่ีใชเปนคา

รอยละ และมีการนําเสนอขอมูลเปนตารางและกราฟ 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห 

การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผูวิเคราะหไดดําเนินการวิเคราะหตาม

วัตถุประสงคเพ่ือใหมีขอมูลสารสนเทศการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินใน

แตละปงบประมาณ และเพ่ือใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในปงบประมาณตอไป ซ่ึงไดผลการวิเคราะห 

ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลการเล่ือนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 4,846,579.75 บาท/เดือน 

จําแนกเปน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทวิชาการ จํานวน 1,744,804.26 บาท/

เดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทสนับสนุน จํานวน 3,101,775.49 บาท/เดือน 

และมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเลื่อนเงินเดือนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินโดยใชเงิน

งบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 4,792,950.00 บาท/เดือน (จํานวน 57,515,400.00 บาท/ป) จําแนกเปน พนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทวิชาการ จํานวน 1,723,460.00 บาท/เดือน และพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทสนับสนุน จํานวน 3,069,490.00 บาท/เดือน ซ่ึงมีรายละเอียดของ

ขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 

2559 ของแตละประเภท ตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 13 และตารางท่ี 14 ตามลําดับ ดังนี้ 

        ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ประเภทวิชาการ รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จําแนกตามสังกัด จํานวนคน และจํานวนเงิน 

ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

1 คณะเกษตรศาสตร 47  0 47 6.84 117,182.50 117,180.00 2.50 6.80 

2 คณะทันตแพทยศาสตร 23 3 26 3.35 60,223.64 49,780.00 10,443.64 2.89 

3 คณะเทคนิคการแพทย 12 0 12 1.75 29,702.78 29,690.00 12.78 1.72 

4 คณะเทคโนโลย ี 12 0 12 1.75 29,918.72 29,900.00 18.72 1.73 

5 คณะนิติศาสตร 1 0 1 0.15 2,399.13 4,080.00 -1,680.87 0.24 
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ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

6 คณะบริหารธุรกิจ 16 2 18 2.33 39,589.11 27,220.00 12,369.11 1.58 

7 คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี 22 4 26 3.20 60,919.65 60,880.00 39.65 3.53 

8 คณะพยาบาลศาสตร 26 2 28 3.78 53,633.38 44,850.00 8,783.38 2.60 

9 คณะแพทยศาสตร 84  0 84 12.23 220,294.44 251,410.00 -31,115.56 14.59 

10 คณะเภสัชศาสตร 6  0 6 0.87 14,387.28 14,410.00 -22.72 0.84 

11 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
41 4 45 5.97 102,793.35 86,090.00 16,703.35 5.00 

12 คณะวิทยาศาสตร 96 6 102 13.97 255,381.34 255,380.00 1.34 14.82 

13 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร 
38 6 44 5.53 106,938.16 106,930.00 8.16 6.20 

14 คณะวิศวกรรมศาสตร 62 1 63 9.02 162,677.74 162,480.00 197.74 9.43 

15 คณะศลิปกรรมศาสตร 24 3 27 3.49 64,029.20 64,010.00 19.20 3.71 

16 คณะศลิปศาสตร 11  0 11 1.60 24,752.42 22,980.00 1,772.42 1.33 

17 คณะศึกษาศาสตร 84 3 87 12.23 202,925.31 202,920.00 5.31 11.77 

18 คณะเศรษฐศาสตร 13 2 15 1.89 35,334.14 35,330.00 4.14 2.05 

19 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 22  0 22 3.20 49,427.23 48,560.00 867.23 2.82 

20 คณะสังคมศาสตรบูรณาการ 14  0 14 2.04 28,614.32 28,610.00 4.32 1.66 

21 คณะสัตวแพทยศาสตร 14 1 15 2.04 35,453.69 32,540.00 2,913.69 1.89 

22 คณะสาธารณสุขศาสตร 19  0 19 2.77 48,226.73 48,230.00 -3.27 2.80 

ผลรวมท้ังหมด 687 37 724 100.00 1,744,804.26 1,723,460.00 21,344.26 100.00 

รอยละของผลรวมท้ังหมด 94.89 5.11 100 98.78 1.22 

จากตารางท่ี 13 พบวา การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จํานวนท้ังสิน 724 ราย มีผูท่ีไดเลื่อน

เงินเดือน จํานวน 687 ราย คิดเปนรอยละ 94.89 มีผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือน จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 

5.11 และมหาวิทยาลัยขอนแกนใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 1,723,460.00 บาท/เดือน 

คิดเปนรอยละ 98.78 ของวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเม่ือจําแนกตาม
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สังกัด พบวา คณะท่ีใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณมาก

ท่ีสุด คือ คณะวิทยาศาสตร จํานวน 255,380.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 14.82 รองลงมาคือคณะ

แพทยศาสตร จํานวน 251,410.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 14.59 และคณะใชเงินงบประมาณในการเลื่อน

เงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณนอยท่ีสุด คือ คณะนิติศาสตร จํานวน 4,080.00 บาท/

เดือน คิดเปนรอยละ 0.24  

และหากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของแตละคณะ จะเห็นไดวา มีบาง

คณะท่ีมีจํานวนเงินคงเหลือติดลบ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคณะนั้น ๆ ไดใชเงินในการเลื่อนเงินเดือนสูงกวาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดไวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และไดเกลี่ยวงเงินของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินประเภทสนับสนุนมาใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการดวย 

        ตารางท่ี 14 แสดงขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ประเภทสนับสนุน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จําแนกตามสังกัด จํานวนคน และจํานวนเงิน 

ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

1 คณะเกษตรศาสตร 23 2 25 1.36 43,547.39 40,010.00 3,537.39 1.30 

2 คณะทันตแพทยศาสตร 29 8 37 1.71 66,154.18 63,530.00 2,624.18 2.07 

3 คณะเทคนิคการแพทย 14 0 14 0.82 23,632.66 23,640.00 -7.34 0.77 

4 คณะเทคโนโลย ี 5 0 5 0.29 8,833.53 8,820.00 13.53 0.29 

5 คณะบริหารธุรกิจ 3 0 3 0.18 5,536.84 5,530.00 6.84 0.18 

6 
คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี 12 0 12 0.71 20,409.83 20,400.00 9.83 0.66 

7 คณะพยาบาลศาสตร 11 0 11 0.65 19,569.85 26,440.00 -6,870.15 0.86 

8 คณะแพทยศาสตร 801 56 857 47.20 1,517,873.25 1,489,840.00 28,033.25 48.54 

9 คณะเภสัชศาสตร 17 0 17 1.00 29,736.58 29,700.00 36.58 0.97 

11 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 17 2 19 1.00 32,841.75 31,010.00 1,831.75 1.01 

12 คณะวิทยาศาสตร 28 1 29 1.65 52,874.15 52,870.00 4.15 1.72 

13 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร 10 0 10 0.59 17,613.24 17,610.00 3.24 0.57 

14 คณะวิศวกรรมศาสตร 31 0 31 1.83 54,354.43 54,550.00 -195.57 1.78 

15 คณะศลิปกรรมศาสตร 14 0 14 0.82 25,797.08 25,790.00 7.08 0.84 
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ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

16 คณะศึกษาศาสตร 12 0 12 0.71 21,710.48 21,650.00 60.48 0.71 

17 คณะเศรษฐศาสตร 3 0 3 0.18 5,423.55 5,330.00 93.55 0.17 

18 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 8 0 8 0.47 13,726.94 13,720.00 6.94 0.45 

19 คณะสัตวแพทยศาสตร 18 0 18 1.06 33,692.99 33,690.00 2.99 1.10 

21 คณะสาธารณสุขศาสตร 8 0 8 0.47 14,115.00 14,110.00 5.00 0.46 

22 บัณฑิตวิทยาลัย 9 0 9 0.53 16,445.28 16,400.00 45.28 0.53 

23 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 400 8 408 23.57 663,427.04 663,420.00 7.04 21.61 

24 สถาบันขงจื่อ 2 0 2 0.12 2,841.03 2,840.00 1.03 0.09 

25 สถาบันภาษา 1 0 1 0.06 1,818.28 1,810.00 8.28 0.06 

26 
สํานักงานวิทยาเขต

หนองคาย 33 1 34 1.94 63,427.07 62,340.00 1,087.07 2.03 

27 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 5 0 5 0.29 9,479.48 9,460.00 19.48 0.31 

28 สํานักงานอธิการบด ี 143 2 145 8.43 263,481.31 261,610.00 1,871.31 8.52 

29 สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 12 1 13 0.71 22,355.17 22,330.00 25.17 0.73 

30 สํานักบริการวิชาการ 4 0 4 0.24 7,027.14 7,020.00 7.14 0.23 

31 
สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 9 0 9 0.53 16,514.13 16,510.00 4.13 0.54 

32 สํานักหอสมุด 15 0 15 0.88 27,515.84 27,510.00 5.84 0.90 

ผลรวมท้ังหมด 1,697 81 1,778 100.00 3,101,775.49 3,069,490.00 32,285.49 100.00 

รอยละของผลรวมท้ังหมด 95.44 4.56 100 98.96 1.04 

จากตารางท่ี 14 พบวา การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน จํานวนท้ังสิน 1,778 ราย มีผูท่ีไดเลื่อน

เงินเดือน จํานวน 1,697 ราย คิดเปนรอยละ 95.44 มีผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือน จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 

4.56 และมหาวิทยาลัยขอนแกนใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 3,069,490.00 บาท/เดือน 

คิดเปนรอยละ 98.96 ของวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเม่ือจําแนกตาม

สังกัด พบวา คณะท่ีใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณมาก
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ท่ีสุด คือ คณะแพทยศาสตร จํานวน 1,489,840.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 48.54 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร

มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนท้ังหมด

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน รองลงมาคือศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 663,420.00 บาท/

เดือน คิดเปนรอยละ 21.61 และคณะใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณนอยท่ีสุด คือสถาบันภาษา จํานวน 1,810.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 0.06  

และหากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของแตละคณะ จะเห็นไดวา มีบาง

คณะท่ีมีจํานวนเงินคงเหลือเปนจํานวนมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคณะนั้น ๆ ไดใชเงินในการเลื่อนเงินเดือนต่ํากวา

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน และอาจจะใชวงเงินของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินประเภทสนับสนุนไปใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทวิชาการ  

4.2 การวิเคราะหขอมูลการเล่ือนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 

การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 3,295,473.09 บาท/เดือน 

จําแนกเปน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทวิชาการ จํานวน 1,214,602.74 บาท/

เดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทสนับสนุน จํานวน 2,080,870.35 บาท/เดือน 

และมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเลื่อนเงินเดือนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินโดยใชเงิน

งบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 3,315,990.00 บาท/เดือน (จํานวน 39,791,880.00 บาท/ป) จําแนกเปน พนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทวิชาการ จํานวน 1,245,630.00 บาท/เดือน และพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทสนับสนุน จํานวน 2,070,360.00 บาท/เดือน ซ่ึงมีรายละเอียดของ

ขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 

2560 ของแตละประเภท ตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 15 และตารางท่ี 16 ตามลําดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 แสดงขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ประเภทวิชาการ รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 จําแนกตามสังกัด จํานวนคน และจํานวนเงิน 

ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

1 คณะเกษตรศาสตร 46 3 49 6.55 77,539.02 77,040.00 499.02 6.18 

2 คณะทันตแพทยศาสตร 27 1 28 3.85 41,843.49 42,760.00 -916.51 3.43 

3 คณะเทคนิคการแพทย 12 1 13 1.71 20,840.04 20,840.00 0.04 1.67 

4 คณะเทคโนโลย ี 12 1 13 1.71 20,954.70 20,640.00 314.70 1.66 
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ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

5 คณะนิติศาสตร 1 1 0.14 1,494.87 2,510.00 -1,015.13 0.20 

6 คณะบริหารธุรกิจ 15 3 18 2.14 26,588.64 28,650.00 -2,061.36 2.30 

7 
คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี 
23 5 28 3.28 41,057.25 41,960.00 -902.75 3.37 

8 คณะพยาบาลศาสตร 25 5 30 3.56 37,005.54 36,900.00 105.54 2.96 

9 คณะแพทยศาสตร 90 13 103 12.82 169,770.90 185,870.00 -16,099.10 14.92 

10 คณะเภสัชศาสตร 5 2 7 0.71 10,673.13 10,460.00 213.13 0.84 

11 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
42 7 49 5.98 71,382.87 68,650.00 2,732.87 5.51 

12 คณะวิทยาศาสตร 99 13 112 14.1 178,728.03 179,680.00 -951.97 14.42 

13 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร 
39 5 44 5.56 70,717.53 71,280.00 -562.47 5.72 

14 คณะวิศวกรรมศาสตร 65 2 67 9.26 113,534.07 116,270.00 -2,735.93 9.33 

15 คณะศลิปกรรมศาสตร 26 1 27 3.7 41,927.73 42,290.00 -362.27 3.40 

16 คณะศลิปศาสตร 9 1 10 1.28 14,912.82 16,710.00 -1,797.18 1.34 

17 คณะศึกษาศาสตร 87 6 93 12.39 141,684.27 142,260.00 -575.73 11.42 

18 คณะเศรษฐศาสตร 13 3 16 1.85 24,683.88 27,110.00 -2,426.12 2.18 

19 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 20 3 23 2.85 34,836.36 37,260.00 -2,423.64 2.99 

20 คณะสังคมศาสตรบูรณาการ 12 1 13 1.71 17,745.78 17,740.00 5.78 1.42 

21 คณะสัตวแพทยศาสตร 15 15 2.14 23,500.23 24,270.00 -769.77 1.95 

22 คณะสาธารณสุขศาสตร 19 1 20 2.71 33,181.59 34,480.00 -1,298.41 2.77 

ผลรวมท้ังหมด 702 77 779 100.00 1,214,602.74 1,245,630.00 -31,027.26 100 

รอยละของผลรวมท้ังหมด 90.12 9.88 100 102.55 -2.55 

จากตารางท่ี 15 พบวา การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จํานวนท้ังสิน 779 ราย มีผูท่ีไดเลื่อน

เงินเดือน จํานวน 702 ราย คิดเปนรอยละ 90.12 มีผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือน จํานวน 77 ราย คิดเปนรอยละ 
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9.88 และมหาวิทยาลัยขอนแกนใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 1,245,630.00 บาท/เดือน 

คิดเปนรอยละ 102.55 ของวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเม่ือจําแนก

ตามสังกัด พบวา คณะท่ีใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

มากท่ีสุด คือ คณะแพทยศาสตร จํานวน 185,870.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 14.92 รองลงมาคือคณะ

วทิยาศาสตร จํานวน 179,680.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 14.42 และคณะใชเงินงบประมาณในการเลื่อน

เงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณนอยท่ีสุด คือ คณะนิติศาสตร จํานวน 2,510.00 บาท/

เดือน คิดเปนรอยละ 0.20  

และหากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของแตละคณะ จะเห็นไดวา มีบาง

คณะท่ีมีจํานวนเงินคงเหลือติดลบ แสดงใหเห็นวามีบางคณะไดใชเงินในการเลื่อนเงินเดือนสูงกวาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดไวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และไดเกลี่ยวงเงินของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินประเภทสนับสนุนมาใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการดวย และ

หากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท้ังหมดติดลบเปนจํานวนมาก เกิดจากการบริหารวงเงินสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยท่ีพิจารณาใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จึงทําใหจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน

สูงกวาวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหสวนงาน 

ตารางท่ี 16 แสดงขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ประเภทสนับสนุน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 จําแนกตามสังกัด จํานวนคน และจํานวนเงิน 

ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

1 คณะเกษตรศาสตร 23 1 24 1.27 27,257.49 27,240.00 17.49 1.32 

2 คณะทันตแพทยศาสตร 34 1 35 1.87 40,710.54 40,700.00 10.54 1.97 

3 คณะเทคนิคการแพทย 14 0 14 0.77 15,647.19 15,640.00 7.19 0.76 

4 คณะเทคโนโลย ี 5 0 5 0.28 5,848.05 6,160.00 -311.95 0.30 

5 คณะบริหารธุรกิจ 3 0 3 0.17 3,665.61 3,660.00 5.61 0.18 

6 
คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี 
11 0 11 0.61 12,399.66 12,390.00 9.66 0.60 

7 คณะพยาบาลศาสตร 11 0 11 0.61 13,224.90 13,230.00 -5.10 0.64 

8 คณะแพทยศาสตร 919 50 969 50.63 1,045,792.02 1,035,450.00 10,342.02 50.01 

9 คณะเภสัชศาสตร 17 0 17 0.94 19,686.81 19,890.00 -203.19 0.96 

10 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
18 2 20 0.99 21,949.20 20,650.00 1,299.20 1.00 
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ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

11 คณะวิทยาศาสตร 29 0 29 1.60 34,094.97 34,090.00 4.97 1.65 

12 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร 
10 0 10 0.55 11,661.39 11,660.00 1.39 0.56 

13 คณะวิศวกรรมศาสตร 31 2 33 1.71 37,032.84 37,020.00 12.84 1.79 

14 คณะศลิปกรรมศาสตร 14 0 14 0.77 17,079.66 17,080.00 -0.34 0.82 

15 คณะศึกษาศาสตร 12 0 12 0.66 14,371.11 14,360.00 11.11 0.69 

16 คณะเศรษฐศาสตร 3 0 3 0.17 3,587.22 3,580.00 7.22 0.17 

17 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 7 0 7 0.39 8,152.95 8,140.00 12.95 0.39 

18 คณะสัตวแพทยศาสตร 17 1 18 0.94 22,327.11 22,300.00 27.11 1.08 

19 คณะสาธารณสุขศาสตร 8 0 8 0.44 9,345.18 9,330.00 15.18 0.45 

20 บัณฑิตวิทยาลัย 9 2 11 0.50 12,407.46 12,400.00 7.46 0.60 

21 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
395 9 404 21.76 430,926.99 430,410.00 516.99 20.79 

22 สถาบันขงจื่อ 2 0 2 0.11 1,880.97 1,880.00 0.97 0.09 

23 สถาบันภาษา 1 0 1 0.06 1,203.54 1,200.00 3.54 0.06 

24 
สํานักงานวิทยาเขต

หนองคาย 
33 0 33 1.82 40,857.18 40,850.00 7.18 1.97 

25 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 5 0 5 0.28 6,275.49 6,270.00 5.49 0.30 

26 สํานักงานอธิการบด ี 142 5 147 7.82 174,126.03 173,990.00 136.03 8.40 

27 สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 14 0 14 0.77 15,528.63 15,870.00 -341.37 0.77 

28 สํานักบริการวิชาการ 4 0 4 0.22 4,678.83 5,040.00 -361.17 0.24 

29 
สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 
9 0 9 0.50 10,933.65 10,930.00 3.65 0.53 

30 สํานักหอสมุด 15 0 15 0.83 18,217.68 18,950.00 -732.32 0.92 

ผลรวมท้ังหมด 1,815 73 1,888 100 2,080,870.35 2,070,360.00 10,510.35 100 

รอยละของผลรวมท้ังหมด 96.13 3.87 100 99.49 0.51 
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จากตารางที่ 16 พบว่า การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน รอบวันที่ 
1 ตุลาคม 2560 มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน จ านวนทั้งสิน 1,888 ราย มีผู้ที่ได้เลื่อนเงินเดือน 
จ านวน 1,815 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.13 มีผู้ที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.87 และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จ านวน 2,070,360.00 บาท/เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 99.49 ของวงเงินที่ใช้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเมื่อจ าแนกตามสังกัด 
พบว่า คณะที่ใช้เงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณมากที่สุด 
คือ คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1,035,450.00 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 50.01 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์มี
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองลงมาคือศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 430,410.00 บาท/เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 20.79 และคณะใช้เงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณน้อยที่สุด คือสถาบันภาษา จ านวน 1,200.00 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.06  

และหากพิจารณาจากจ านวนเงินคงเหลือที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของแต่ละคณะ จะเห็นได้ว่า 
มีบางคณะที่มีจ านวนเงินคงเหลือเป็นจ านวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะนั้น ๆ ได้ใช้เงินในการเลื่อนเงินเดือน
ต่ ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน และอาจจะใช้วงเงินของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินประเภทสนับสนุนไปใช้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดวงเงินที่ ใช้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือน จ านวน 8,950,390.67 บาท/เดือน 
จ าแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทวิชาการ จ านวน 3,213,795.49 บาท/
เดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทสนับสนุน จ านวน 5,736,595.18 บาท/เดือน 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินโดยใช้เงิน
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 8,943,110.00 บาท/เดือน (จ านวน 107,317,320.00 บาท/ปี) จ าแนกเป็น พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทวิชาการ จ านวน 3,271,850.00 บาท/เดือน และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทสนับสนุน จ านวน 5,671,260.00 บาท/เดือน ซึ่งมีรายละเอียดของ
ข้อมูลจ านวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน รอบวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ของแต่ละประเภท ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 17 และตารางที่ 18 ตามล าดับ ดังนี้ 
 



ตารางที ่17 แสดงขอมูลจํานวนเงินทใีชในการเลอืนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 

แผนดิน ประเภทวิชาการ รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 จําแนกตามสังกัด จํานวนคน และจํานวนเงิน 

ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

1 คณะเกษตรศาสตร 70 5 75 4.85 165,066.16 165,010.00 56.16 5.04 

2 คณะทันตแพทยศาสตร 58 4 62 4.02 126,758.66 128,820.00 -2,061.34 3.94 

3 คณะเทคนิคการแพทย 37 0 37 2.56 89,740.05 89,740.00 0.05 2.74 

4 คณะเทคโนโลย ี 34 0 34 2.36 75,663.44 78,150.00 -2,486.56 2.39 

5 คณะนิติศาสตร 1 0 1 0.07 1,774.34 1,770.00 4.34 0.05 

6 คณะบริหารธุรกิจ 18 1 19 1.25 27,251.05 27,250.00 1.05 0.83 

7 คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี 29 6 35 2.01 60,229.21 60,220.00 9.21 1.84 

8 คณะพยาบาลศาสตร 70 3 73 4.85 142,640.03 142,640.00 0.03 4.36 

9 คณะแพทยศาสตร 265 15 280 18.36 688,121.21 742,950.00 -54,828.79 22.71 

10 คณะเภสัชศาสตร 50 1 51 3.47 119,644.32 119,640.00 4.32 3.66 

11 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
71 6 77 4.92 146,229.40 146,220.00 9.40 4.47 

12 คณะวิทยาศาสตร 187 6 193 12.96 403,992.57 403,990.00 2.57 12.35 

13 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร 
45 2 47 3.12 81,863.75 81,850.00 13.75 2.50 

14 คณะวิศวกรรมศาสตร 114 3 117 7.90 254,314.43 254,250.00 64.43 7.77 

15 คณะศลิปกรรมศาสตร 33 6 39 2.29 70,887.49 70,880.00 7.49 2.17 

16 คณะศลิปศาสตร 9 3 12 0.62 19,217.15 19,210.00 7.15 0.59 

17 คณะศึกษาศาสตร 187 3 190 12.96 373,311.34 373,230.00 81.34 11.41 

18 คณะเศรษฐศาสตร 19 1 20 1.32 36,996.89 36,970.00 26.89 1.13 

19 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 30 4 34 2.08 59,354.28 59,350.00 4.28 1.81 

20 คณะสังคมศาสตรบูรณาการ 12 2 14 0.83 21,943.44 21,930.00 13.44 0.67 

21 คณะสัตวแพทยศาสตร 63 0 63 4.37 145,539.33 145,510.00 29.33 4.45 

22 คณะสาธารณสุขศาสตร 40 2 42 2.77 99,113.40 99,100.00 13.40 3.03 

23 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 1 0 1 0.07 3,175.80 3,170.00 5.80 0.10 
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ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

ผลรวมท้ังหมด 1,443 74 1,517 100 3,213,795.49 3,271,850.00 -58,054.51 100 

รอยละของผลรวมท้ังหมด 95.12 4.88 100 101.81 -1.81 

จากตารางท่ี 17 พบวา การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จํานวนท้ังสิน 1,517 ราย มีผูท่ีไดเลื่อน

เงินเดือน จํานวน 1,443 ราย คิดเปนรอยละ 95.12 มีผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือน จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 

4.88 และมหาวิทยาลัยขอนแกนใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 3,271,850.00 บาท/เดือน 

คิดเปนรอยละ 101.81 ของวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเม่ือจําแนก

ตามสังกัด พบวา คณะท่ีใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

มากท่ีสุด คือ คณะแพทยศาสตร จํานวน 742,950.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 22.71 รองลงมาคือคณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 403,990.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 12.35 และคณะใชเงินงบประมาณในการเลื่อน

เงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณนอยท่ีสุด คือ คณะนิติศาสตร จํานวน 1,770.00 บาท/

เดือน คิดเปนรอยละ 0.05  

และหากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของแตละคณะ จะเห็นไดวา มีบาง

คณะท่ีมีจํานวนเงินคงเหลือติดลบ แสดงใหเห็นวามีบางคณะไดใชเงินในการเลื่อนเงินเดือนสูงกวาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดไวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และไดเกลี่ยวงเงินของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินประเภทสนับสนุนมาใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการดวย และ

หากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท้ังหมดติดลบเปนจํานวนมาก เกิดจากการบริหารวงเงินสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยท่ีพิจารณาใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จึงทําใหจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน

สูงกวาวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหสวนงาน 

ตารางท่ี 18 แสดงขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ประเภทสนับสนุน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 จําแนกตามสังกัด จํานวนคน และจํานวนเงิน 

ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

1 คณะเกษตรศาสตร 57 3 60 1.61 97,350.12 97,350.00 0.12 1.72 

2 คณะทันตแพทยศาสตร 106 9 115 2.99 187,886.49 185,350.00 2,536.49 3.27 

3 คณะเทคนิคการแพทย 36 1 37 1.02 60,245.80 60,240.00 5.80 1.06 
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ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

4 คณะเทคโนโลย ี 39 0 39 1.10 71,835.49 69,250.00 2,585.49 1.22 

5 คณะบริหารธุรกิจ 3 0 3 0.08 3,857.18 3,850.00 7.18 0.07 

6 
คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี 
16 0 16 0.45 23,113.82 23,100.00 13.82 0.41 

7 คณะพยาบาลศาสตร 32 2 34 0.90 56,351.10 56,350.00 1.10 0.99 

8 คณะแพทยศาสตร 1,969 112 2,081 55.59 3,188,026.83 3,132,820.00 55,206.83 55.24 

9 คณะเภสัชศาสตร 62 0 62 1.75 107,910.45 107,910.00 0.45 1.90 

10 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
36 2 38 1.02 56,232.20 56,210.00 22.20 0.99 

11 คณะวิทยาศาสตร 74 2 76 2.09 122,088.97 122,080.00 8.97 2.15 

12 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร 
10 0 10 0.28 12,271.47 12,270.00 1.47 0.22 

13 คณะวิศวกรรมศาสตร 77 3 80 2.17 132,357.00 132,340.00 17.00 2.33 

14 คณะศลิปกรรมศาสตร 14 0 14 0.40 17,973.29 17,960.00 13.29 0.32 

15 คณะศึกษาศาสตร 29 0 29 0.82 53,614.93 53,620.00 -5.07 0.95 

16 คณะเศรษฐศาสตร 3 0 3 0.08 3,774.62 3,760.00 14.62 0.07 

17 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 27 1 28 0.76 43,116.62 44,390.00 -1,273.38 0.78 

18 คณะสัตวแพทยศาสตร 61 1 62 1.72 119,403.37 119,380.00 23.37 2.10 

19 คณะสาธารณสุขศาสตร 19 1 20 0.54 35,228.87 35,220.00 8.87 0.62 

20 บัณฑิตวิทยาลัย 19 1 20 0.54 28,902.15 28,790.00 112.15 0.51 

21 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
373 46 419 10.53 477,563.69 475,410.00 2,153.69 8.38 

22 
สํานักงานวิทยาเขต

หนองคาย 
35 0 35 0.99 47,189.07 48,150.00 -960.93 0.85 

23 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 6 0 6 0.17 9,635.63 9,630.00 5.63 0.17 

24 สํานักงานอธิการบด ี 301 8 309 8.50 510,030.58 505,250.00 4,780.58 8.91 

25 สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 34 0 34 0.96 54,659.31 54,640.00 19.31 0.96 

26 สํานักบริการวิชาการ 10 0 10 0.28 18,630.57 18,610.00 20.57 0.33 

32



ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

27 
สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 
29 0 29 0.82 53,825.86 53,820.00 5.86 0.95 

28 สํานักหอสมุด 65 2 67 1.84 143,519.70 143,510.00 9.70 2.53 

ผลรวมท้ังหมด 3,542 194 3,736 100 5,736,595.18 5,671,260.00 65,335.18 100 

รอยละของผลรวมท้ังหมด 94.81 5.19 100 98.86 1.14 

จากตารางท่ี 18 พบวา การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน รอบ

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน จํานวนท้ังสิน 3,736 ราย มีผูท่ีไดเลื่อน

เงินเดือน จํานวน 3,542 ราย คิดเปนรอยละ 94.81 มีผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือน จํานวน 194 ราย คิดเปนรอยละ 

5.19 และมหาวิทยาลัยขอนแกนใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 5,671,260.00 บาท/เดือน 

คิดเปนรอยละ 98.86 ของวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเม่ือจําแนกตาม

สังกัด พบวา คณะท่ีใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณมาก

ท่ีสุด คือ คณะแพทยศาสตร  จํานวน 3,132,820.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 55.24 เนื่องจาก           

คณะแพทยศาสตรมีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท

สนับสนุนท้ังหมดของมหาวิทยาลัยขอนแกน รองลงมาคือสํานักงานอธิการบดี จํานวน 505,250.00 บาท/

เดือน คิดเปนรอยละ 8.91 และคณะใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณนอยท่ีสุด คือคณะเศรษฐศาสตร จํานวน 3,760.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 0.07  

และหากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของแตละคณะ จะเห็นไดวา มีบาง

คณะท่ีมีจํานวนเงินคงเหลือเปนจํานวนมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคณะนั้น ๆ ไดใชเงินในการเลื่อนเงินเดือนต่ํากวา

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน และอาจจะใชวงเงินของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินประเภทสนับสนุนไปใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทวิชาการ 

4.4 การวิเคราะหขอมูลการเล่ือนเงินเดือน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 9,180,546.41 บาท/เดือน 

จําแนกเปน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทวิชาการ จํานวน 3,285,202.82 บาท/

เดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทสนับสนุน จํานวน 5,895,343.59 บาท/เดือน 

และมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเลื่อนเงินเดือนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินโดยใชเงิน

งบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 9,480,000.00 บาท/เดือน (จํานวน 113,760,000.00 บาท/ป) จําแนกเปน พนักงาน
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มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทวิชาการ จํานวน 3,397,140.00 บาท/เดือน และพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ประเภทสนับสนุน จํานวน 6,082,860.00 บาท/เดือน ซ่ึงมีรายละเอียดของ

ขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 

2562 ของแตละประเภท ตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 19 และตารางท่ี 20 ตามลําดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 19 แสดงขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ประเภทวิชาการ รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 จําแนกตามสังกัด จํานวนคน และจํานวนเงิน 

ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

1 คณะเกษตรศาสตร 70 5 75 4.56 165,443.78 165,390.00 53.78 4.87 

2 คณะทันตแพทยศาสตร 65 1 66 4.24 140,431.98 140,420.00 11.98 4.13 

3 คณะเทคนิคการแพทย 37 2 39 2.41 93,124.02 93,880.00 -755.98 2.76 

4 คณะเทคโนโลย ี 35  0 35 2.28 82,885.62 84,410.00 -1,524.38 2.48 

5 คณะนิติศาสตร 1  0 1 0.07 1,855.32 1,850.00 5.32 0.05 

6 คณะบริหารธุรกิจ 19 3 22 1.24 33,250.71 32,020.00 1,230.71 0.94 

7 
คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี 
34 5 39 2.22 66,146.70 66,140.00 6.70 1.95 

8 คณะพยาบาลศาสตร 66 7 73 4.30 142,572.49 142,560.00 12.49 4.20 

9 คณะแพทยศาสตร 294 19 313 19.17 692,272.66 749,910.00 -57,637.34 22.07 

10 คณะเภสัชศาสตร 50 1 51 3.26 123,152.31 123,990.00 -837.69 3.65 

11 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
63 12 75 4.11 138,372.45 135,900.00 2,472.45 4.00 

12 คณะวิทยาศาสตร 189 8 197 12.32 409,945.22 408,200.00 1,745.22 12.02 

13 
คณะวิทยาศาสตรประยกุต

และวิศวกรรมศาสตร 
43 2 45 2.80 81,270.07 81,240.00 30.07 2.39 

14 คณะวิศวกรรมศาสตร 113 4 117 7.37 256,024.78 255,940.00 84.78 7.53 

15 คณะศลิปกรรมศาสตร 35 1 36 2.28 63,775.91 63,730.00 45.91 1.88 

16 คณะศลิปศาสตร 14 0 14 0.91 22,197.42 22,190.00 7.42 0.65 

17 คณะศึกษาศาสตร 227 17 244 14.80 384,717.36 440,670.00 -55,952.64 12.97 

18 คณะเศรษฐศาสตร 20  0 20 1.30 38,668.53 38,660.00 8.53 1.14 
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ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

19 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 33 5 38 2.15 66,619.52 66,600.00 19.52 1.96 

20 คณะสังคมศาสตรบูรณาการ 18 1 19 1.17 31,505.20 31,500.00 5.20 0.93 

21 คณะสัตวแพทยศาสตร 63 0 63 4.11 149,285.91 149,280.00 5.91 4.39 

22 คณะสาธารณสุขศาสตร 40 2 42 2.61 92,003.80 92,000.00 3.80 2.71 

23 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 1  0 1 0.07 3,319.19 3,250.00 69.19 0.10 

24 
สํานักงานวิทยาเขต

หนองคาย 
4 3 7 0.26 6,361.87 7,410.00 -1,048.13 0.22 

ผลรวมท้ังหมด 1,534 98 1,632 100 3,285,202.82 3,397,140.00 -111,937.18 100 

รอยละของผลรวมท้ังหมด 94 6 100 103.41 -3.41 

จากตารางท่ี 19 พบวา การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน รอบวันท่ี 

1 ตุลาคม 2562 มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จํานวนท้ังสิน 1,632 ราย มีผูท่ีไดเลื่อนเงินเดือน 

จํานวน 1,534 ราย คิดเปนรอยละ 94.00 มีผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือน จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 6.00 

และมหาวิทยาลัยขอนแกนใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 3,397,140.00 บาท/เดือน คิดเปน

รอยละ 103.41 ของวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเม่ือจําแนกตามสังกัด 

พบวา คณะท่ีใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณมากท่ีสุด 

คือ คณะแพทยศาสตร จํานวน 749,910.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 22.07 รองลงมาคือคณะศึกษาศาสตร 

จํานวน 440,670.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 12.97 และคณะใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณนอยท่ีสุด คือ คณะนิติศาสตร จํานวน 1,850.00 บาท/เดือน 

คิดเปนรอยละ 0.05  

และหากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของแตละคณะ จะเห็นไดวา มีบาง

คณะท่ีมีจํานวนเงินคงเหลือติดลบ แสดงใหเห็นวามีบางคณะไดใชเงินในการเลื่อนเงินเดือนสูงกวาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดไวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และไดเกลี่ยวงเงินของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินประเภทสนับสนุนมาใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการดวย และ

หากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท้ังหมดติดลบเปนจํานวนมาก เกิดจากการบริหารวงเงินสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยท่ีพิจารณาใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จึงทําใหจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน

สูงกวาวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหสวนงาน 
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ตารางท่ี 20 แสดงขอมูลจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดิน ประเภทสนับสนุน รอบวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 จําแนกตามสังกัด จํานวนคน และจํานวนเงิน 

ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

1 คณะเกษตรศาสตร 69 1 70 1.84 101,702.63 107,190.00 -5,487.37 1.76 

2 คณะทันตแพทยศาสตร 111 4 115 2.96 184,357.17 186,690.00 -2,332.83 3.07 

3 คณะเทคนิคการแพทย 37 1 38 0.99 59,790.76 61,060.00 -1,269.24 1.00 

4 คณะเทคโนโลย ี 38 3 41 1.01 74,987.59 71,320.00 3,667.59 1.17 

5 คณะบริหารธุรกิจ 3 0 3 0.08 4,009.25 4,000.00 9.25 0.07 

6 คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี 18 0 18 0.48 25,702.26 25,700.00 2.26 0.42 

7 คณะพยาบาลศาสตร 29 1 30 0.77 51,446.78 51,430.00 16.78 0.85 

8 คณะแพทยศาสตร 2,053 165 2,218 54.78 3,258,415.44 3,380,860.00 -122,444.56 55.58 

9 คณะเภสัชศาสตร 63 2 65 1.68 116,042.71 111,980.00 4,062.71 1.84 

10 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
33 3 36 0.88 52,587.54 51,610.00 977.54 0.85 

11 คณะวิทยาศาสตร 83 4 87 2.21 131,370.68 136,120.00 -4,749.32 2.24 

12 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต

และวิศวกรรมศาสตร 
10 0 10 0.27 12,756.13 12,740.00 16.13 0.21 

13 คณะวิศวกรรมศาสตร 81 4 85 2.16 126,762.22 135,730.00 -8,967.78 2.23 

14 คณะศลิปกรรมศาสตร 16 0 16 0.43 18,628.71 20,080.00 -1,451.29 0.33 

15 คณะศึกษาศาสตร 27 5 32 0.72 55,282.62 55,490.00 -207.38 0.91 

16 คณะเศรษฐศาสตร 5 0 5 0.13 7,609.28 7,600.00 9.28 0.12 

17 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 29 1 30 0.77 48,177.36 48,170.00 7.36 0.79 

18 คณะสัตวแพทยศาสตร 70 2 72 1.87 129,648.48 134,600.00 -4,951.52 2.21 

18 คณะสาธารณสุขศาสตร 20 1 21 0.53 36,701.43 36,700.00 1.43 0.60 

20 บัณฑิตวิทยาลัย 20 1 21 0.53 30,762.60 30,750.00 12.60 0.51 

21 โรงพิมพ มข. 1 0 1 0.03 2,142.88 2,140.00 2.88 0.04 

22 
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
408 20 428 10.89 499,106.60 497,890.00 1,216.60 8.19 
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ลําดับ สวนงาน 

จํานวน (คน) รอยละ

คนได

เลื่อน 

จํานวนเงิน (บาท) 
รอยละ

เงินท่ีใช ได

เลื่อน 

ไมได

เลื่อน 
รวม วงเงินท่ีใช 

จํานวนเงินท่ี

ใช 
คงเหลือ 

23 
สํานักงานวิทยาเขต

หนองคาย 
41 6 47 1.09 57,402.98 57,400.00 2.98 0.94 

24 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 6 0 6 0.16 9,971.38 9,970.00 1.38 0.16 

25 สํานักงานอธิการบด ี 334 19 353 8.91 519,398.14 559,670.00 -40,271.86 9.20 

26 สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 36 0 36 0.96 62,570.37 62,570.00 0.37 1.03 

27 สํานักบริการวิชาการ 10 0 10 0.27 19,216.36 19,180.00 36.36 0.32 

28 

สํานักบรหิารและพัฒนา

วิชาการ 
33 0 33 0.88 53,883.14 59,310.00 -5,426.86 0.98 

29 สํานักหอสมุด 64 5 69 1.71 144,910.10 144,910.00 0.10 2.38 

ผลรวมท้ังหมด 3,748 248 3,996 100 5,895,343.59 6,082,860.00 -187,516.41 100 

รอยละของผลรวมท้ังหมด 93.79 6.21 100 103.18 -3.18 

จากตารางท่ี 20 พบวา การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน รอบวันท่ี 
1 ตุลาคม 2562 มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน จํานวนท้ังสิน 3,996 ราย มีผูท่ีไดเลื่อนเงินเดือน 

จํานวน 3,748 ราย คิดเปนรอยละ 93.79 มีผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือน จํานวน 248 ราย คิดเปนรอยละ 6.21 
และมหาวิทยาลัยขอนแกนใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 6,082,860.00 บาท/เดือน คิดเปน
รอยละ 103.18 ของวงเงินท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเม่ือจําแนกตามสังกัด 

พบวา คณะท่ีใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณมากท่ีสุด 
คือ คณะแพทยศาสตร จํานวน 3,380,860.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 55.58 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร
มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนท้ังหมด

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน รองลงมาคือสํานักงานอธิการบดี จํานวน 559,670.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 
9.20 และคณะใชเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณนอยท่ีสุด 
คือ โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2,140.00 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 0.04  

และหากพิจารณาจากจํานวนเงินคงเหลือท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนของแตละคณะ จะเห็นไดวา มีบาง
คณะท่ีมีจํานวนเงินคงเหลือติดลบเปนจํานวนมาก เกิดจากการบริหารวงเงินสวนกลางของมหาวิทยาลัยท่ี
พิจารณาใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน จึงทําใหจํานวนเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนสูงกวาวงเงิน

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหสวนงาน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศการ
เลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีงบประมาณ และเพ่ือให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณที่ ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้

งบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
318,384,600.00 บาท จ าแนกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 57,515,400.00 บาท ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 39,791,880.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 107,317,320.00 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 113,760,000.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 21 และ
แผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 21 แสดงจ านวนเงินประมาณที่ใช้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบการเลื่อน
เงินเดือนประจ าปี

งบประมาณ 

ประเภทวิชาการ 

จ านวนเงิน (บาท/ปี) 

ประเภทสนับสนุน 

จ านวนเงิน (บาท/ปี) 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 

จ านวน (บาท/ปี) ร้อยละ 

พ.ศ. 2559 20,681,520.00 36,833,880.00 57,515,400.00 0.00 

พ.ศ. 2560 14,947,560.00 24,844,320.00 39,791,880.00 -30.82 

พ.ศ. 2561 39,262,200.00 68,055,120.00 107,317,320.00 169.70 

พ.ศ. 2562 40,765,680.00 72,994,320.00 113,760,000.00 6.00 

รวมทั้งสิ้น 115,656,960.00 202,727,640.00 318,384,600.00  

จากตารางที่ 21 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้งบประมาณส าหรับ
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 
17,723,520.00 บาท คิดเป็นร้อยละ -30.82 เนื่องจากการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่นน างบประมาณคงเหลือจากการเลื่อนเงินเดือนใน 



ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาบวกเพ่ิมในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงมีผลทําใหงบประมาณท่ีใชในการเลื่อน

เงินเดือนสูงกวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และหากพิจารณางบประมาณท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวา มหาวิทยาลัยขอนแกนใชงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 67,525,440.00 คิดเปน

รอยละ 169.70 เนื่องจากการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแกนบริหารจัดการงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน โดยรวมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินท่ีเปลี่ยน

สภานภาพมาจากขาราชการและลูกจางประจําเขาดวย จึงมีผลทําใหมีงบประมาณสูงข้ึนเปนอยางมาก 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จาํนวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกนมี

แนวโนมในการใชจายงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผนดินเพ่ิมสูงข้ึนในปงบประมาณ ประกอบกับหากพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนตามระบบเดิมจะเห็นไดวา 

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดคะแนนผลการประเมินท่ีเทากัน หรือคนท่ีไดรับรอยละการเลื่อนเงินเดือนท่ีเทากัน 

อาจจะไดรับจํานวนเงินท่ีไดเลื่อนเงินเดือนท่ีแตกตางกันออกไปตามฐานการคํานวณเงินเดือนของแตละบุคคล 

จึงอาจจะไมมีความเปนธรรมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยบางสวน ดังนั้น เพ่ือเปนการปองปญหาท่ีจะเกิดข้ึน

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

จึงขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ 

5.2.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนควรกําหนดงบประมาณท่ีใชสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดินท่ีสังกัดตามสวนงาน ไมใหเกินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย หรือไมใหเกินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

5.2.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนควรแกไขหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนหรือไดรับเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน ใหมีความสอดคลองกับคะแนนผลการ

ประเมินอยางแทจริง  
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ภาคผนวก ข 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ค 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินเดือน เงินประจาตําแหนง คาตอบแทน 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 8/2558) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 11/2559)  
เรื่อง การก าหนดฐานการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 795/2560) 

เรื่อง แกไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1873/2559) 
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ภาคผนวก ช 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1671/2560) เรื่อง การกําหนดวงเงินเพ่ือใชในการเล่ือนเงินเดือน

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

รอบการเล่ือนเงินเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2247/2561) เรื่อง การกําหนดวงเงินเพ่ือใชในการเล่ือนเงินเดือน

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

รอบการเล่ือนเงินเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
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