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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ  1) วิเคราะห์รายรับ   2) วิเคราะห์รายจ่าย   และ 3) วิเคราะห์

เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณเงินรายได้ของส านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  ซึ่งมีแหล่งข้อมูลจากระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่  เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง และน า

ข้อมูลบันทึกในแบบตารางบันทึกข้อมูล แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางและกราฟ เพ่ือวิเคราะห์

และเปรียบเทียบข้อมูล 

ผลการวิจัย  พบว่า  ส านักทะเบียนและประมวลผล มีรายรับจริงสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562   และมีรายรับที่มาจากเงินรายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และ

ค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สูงสุดในทุกปีงบประมาณ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.10 ของรายรับ

ทั้งหมด  มีรายจ่ายจริงสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 27.02  และมีรายจ่ายจริง

จ าแนกตามงบรายจ่าย ในหมวดงบด าเนินงานสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.80 ของงบรายจ่ายแต่ละ

ประเภท และมีผลต่างจากการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 16.01 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to analyze 1)  revenue  2)  expenditure  and   
3)  comparative data of income-expenses.  Revenue budget of the Registration Office, 
Chiang Mai University from fiscal year 2017 to 2021. The data were collected from fiscal 
year 2017 to 2021, from the University’ s finance system called 3D, annual revenue 
budget document and related report documents.  The data were recorded in the form 
of table and presented in the form of graph for data analysis and comparison.  

According to the revenue analysis, it was found that the Registration Office Had 
the highest actual income in the fiscal year 2019 of which income was from the category 
of tuition fees, maintenance fees, compensation fees, penalties fees and various service 
fees of the university.  These categories were the highest in every fiscal year with an 
average of 89.10% of total revenue. The highest actual expenditure was in the fiscal year 
2020, accounting for 27. 02%   and actual expenditure was classified by expenditure 
budget in the highest operating budget category with an average of 34.80% of each type 
of budget. The different between income and expense from the overall operation 
accounted for 16.01% 
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