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ก 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

คํานํา 
 
  การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์
ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเภทต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
– 2562 และเพ่ือศึกษาแนวโน้มและทิศทางที่มหาวิทยาลัยควรลงทุน ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
สถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และข้อมูลรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก 
รายได้ค่าตอบแทนหรือเงินปันผล และกําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุน จากระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Fiscal Management Information System: KKUFMIS) 
โดยนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลง การเปรียบเทียบสถานภาพสินทรัพย์
ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานการวิเคราะห์เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการดําเนินงานและสนับสนุนข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจทุกท่าน ท้ายน้ี ใคร่ขอพระขอบคุณ 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อํานวยการกองคลัง  นางสาวชลธิชา บัวชุม หัวหน้างานบัญชี กองคลัง  เพ่ือน
ร่วมงาน และผู้เก่ียวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

รัชฎาวรรณ จันทรมะโน 
พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

สารบญั 
 
   หน้า 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญแผนภูมิ ช 
บทที่  1  บทนํา 1 
 1.1 ความเป็นมา และความสําคัญ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 3 
 1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 3 
 1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 3 
 1.5 คําจํากัดความเบ้ืองต้น 4 
บทที่  2  แนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 6 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเงินและตราสารหน้ี 6 
  2.1.1   คํานิยามตราสารหน้ีและประเภทของตราสารหน้ี 6 
  2.1.2   การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) 11 
  2.1.3   ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรพัย์ 13 
 2.2 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 15 
  2.2.1   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 15 
  2.2.2   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 17 
  2.2.3   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน  

การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
22 

  2.2.4   นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 
  2.2.5   วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุน 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
26 

 2.3 เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 30 
 
 
 



ค 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

สารบญั  (ตอ่) 
 
   หน้า 
บทที่  3  วิธีการวิเคราะห์ 32 
 3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 32 
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 32 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 33 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 33 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 34 
บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ 35 
 4.1 ภาพรวมสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
36 

 4.2 สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน และอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จําแนกตามประเภทการลงทุน 

41 

  4.2.1   การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 45 
  4.2.2   การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 48 
  4.2.3   การลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 51 
  4.2.4   การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 52 
  4.2.5   การลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 54 
 4.3 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจํา 12 เดือน สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ 
56 

 4.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 57 
 4.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนของนโยบายการบริหารเงินลงทุน 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
59 

 4.6 แนวทางการเพ่ิมรายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 62 
 
 
 
 
 



ง 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

สารบญั  (ตอ่) 
 
   หน้า 
บทที่  5  สรุปผลการวิเคราะห์ 63 
 5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 63 
 5.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 67 
 5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ 68 
บรรณานุกรม 69 
ภาคผนวก 70 
 ภาคผนวก  ก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 71 
ประวัติผู้เขียน 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

สารบญัตาราง 
 
   หน้า 
ตารางที่  1 มูลค่าสินทรัพย์และการลงทนุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 
ตารางที่  2 ตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ 7 
ตารางที่  3 ค่าระดับความเสี่ยงของตราสารหน้ีของบริษทัในประเทศไทย (Thai Rating) 12 
ตารางที่  4 วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุน 27 
ตารางที่  5 สรุปภาพรวมสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
36 

ตารางที่  6 สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

38 

ตารางที่  7 สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทนุ และสัดส่วน
การลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

39 

ตารางที่  8 สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน จําแนกตามประเภทการฝาก 
และการลงทุน 

41 

ตารางที่  9 อัตราผลตอบแทนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงิน
ฝากธนาคารและเงินลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

43 

ตารางที่  10 การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 45 
ตารางที่  11 การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 46 
ตารางที่  12 การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 46 
ตารางที่  13 เปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียที่ได้รับของการลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
47 

ตารางที่  14 การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 48 
ตารางที่  15 การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 49 
ตารางที่  16 การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 49 
ตารางที่  17 การลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 51 
ตารางที่  18 การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 52 
ตารางที่  19 การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 54 
ตารางที่  20 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 

12 เดือน สูงสดุของธนาคารพาณิชย์ 
56 

 



ฉ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

สารบญัตาราง  (ต่อ) 
 
   หน้า 
ตารางที่  21 รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 58 
ตารางที่  22 วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
60 

ตารางที่  23 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนมหาวิทยาลยัขอนแก่น 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

สารบญัแผนภูมิ 
 
   หน้า 
แผนภูมิที ่ 1 แสดงสรุปภาพรวมสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงิน

ลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
37 

แผนภูมิที ่ 2 แสดงสัดส่วนการลงทุนตามกรอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 40 
แผนภูมิที ่ 3 แสดงสัดส่วนการลงทุนตามกรอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 40 
แผนภูมิที ่ 4 แสดงสัดส่วนการลงทุนตามกรอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 41 
แผนภูมิที ่ 5 แสดงการลงทนุจําแนกตามประเภทการฝากและการลงทนุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
42 

แผนภูมิที ่ 6 แสดงการลงทนุจําแนกตามประเภทการฝากและการลงทนุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

42 

แผนภูมิที ่ 7 แสดงการลงทนุจําแนกตามประเภทการฝากและการลงทนุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

43 

แผนภูมิที ่ 8 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของสถานภาพสนิทรัพย์ประเภท
เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

44 

แผนภูมิที ่ 9 แสดงอัตราดอกเบ้ียการลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – 2562 

48 

แผนภูมิที ่ 10 แสดงอัตราดอกเบ้ียการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา และความสําคัญ 
 จากการที่รัฐบาลได้กําหนดเป็นนโยบายให้มหาวิทยาลัยของรัฐต้องออกเปลี่ยนสถานภาพจาก
การบริหารจัดการแบบระบบราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีเหตุผลเพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเป็นกลไกที่ทําให้การไปสู่ความเป็นเลิศสามารถทําได้
สะดวกข้ึน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในสมัยรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีผลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลซึ่งมีอิสระในการบริหารจัดการ แต่ยังอยู่ภายใต้การกํากับติดตาม
ของรัฐบาล ทําให้ระบบการบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวในการบริหารมหาวิทยาลัย นับแต่น้ันมา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณเงินแผ่นดินมาเป็นงบประมาณก้อนใหญ่  
 การลงทุนเป็นกระบวนการที่ผู้นําเงินที่ชะลอจากการใช้จ่ายในวันน้ีไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
โดยมุ่งหวังเพ่ือให้ได้รับกระแสเงินสดจากการลงทุนน้ัน ๆ และมุ่งหวังให้หลักทรัพย์หรือตราสารทาง
การเงินที่ได้ลงทุนไปมีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือให้คุ้มค่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่มิได้ใช้จ่ายในวันน้ี และเพื่อ
ชดเชยอํานาจซื้อที่สูญเสียไปเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อ และชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ หรือตราสารการเงินตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน 
 การบริหารเงิน หรือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นหน่ึงในวิธีที่จะทําให้ความมั่งคั่งของ
นักลงทุนเพ่ิมขึ้น เพราะหากคํานึงถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้นแล้ว เพียงการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์
อย่างเดียว คงไม่สามารถนํานักลงทุนไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนตํ่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ เพียงแต่จะทําให้เงินที่เก็บออมไว้มีค่าลดน้อยลงไปตามเงินเฟ้อที่
สูงขึ้น การลงทุนในตลาดการเงินที่นักลงทุนมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ 
และทําให้ความมั่งคั่งเพ่ิมพูนได้ จึงเป็นช่องทางในการมีอิสรภาพทางการเงินอันเป็นเป้าหมายในการ
ลงทุนของนักลงทุน ในปัจจุบันตลาดการเงินในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จํานวนนักลงทุน
รายย่อยที่เปิดพอร์ตการลงทุนเพ่ิมจานวนขึ้นในทุกปี รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มีการสนับสนุนและให้ความรู้ในการ
ลงทุนแก่นักลงทุนรายย่อยเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้นักลงทุนมีความเข้าใจในการลงทุน รวมถึงเคร่ืองมือในการ
ลงทุนอย่างถูกต้องมากข้ึน นับเป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปให้ความสนใจในการลงทุนใน
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สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากวิธีการลงทุนด้ังเดิม อย่างเช่น การฝากเงินในบัญชีธนาคาร 
เป็นต้น 
 มูลค่าสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 ถึง
ปีงบประมาณ 2562 มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยได้รับรู้ผลตอบแทน และ/
หรือ ผลประโยชน์จากการลงทุนจากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ
จากการที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2558 ทําให้สามารถนําเงินจากการอุดหนุนจากรัฐมาบริหารร่วมได้ ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์และ
การลงทุนปรากฏ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  มูลค่าสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ข้อมูลมูลค่าสนิทรัพย์และการลงทุน จํานวนสนิทรพัย์และการลงทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 8,648,304,307.30  บาท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 9,727,417,989.30  บาท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 10,260,760,892.60  บาท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 10,908,736,744.30  บาท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 10,849,676,229.40  บาท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 12,171,496,272.20  บาท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 13,657,369,675.10  บาท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 15,023,542,358.30  บาท 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 15,784,516,088.60  บาท 

 
 การบริหารเงินสดของมหาวิทยาลัยให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารเงิน หรือการลงทุนใน
สินทรัพย์ทางการเงิน ถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สําคัญไม่ว่าแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลัยจะได้มา
จากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม 
ค่าบํารุงการศึกษา รายได้จากงานวิจัย การบริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ดอกผลจากเงินลงทุน 
รายรับจากเงินบริจาคและดอกผลของเงินบริจาค เงินทุนการศึกษา ฯลฯ ผู้บริหารที่มีศักยภาพทางการ
บริหารจึงต้องมีแผนการบริหารการใช้เงินที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดย
มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทั้ง การบริหาร
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การเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคงทางการ
เงินที่ย่ังยืนอันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
  จากความเป็นมา และความสําคัญที่กล่าวมาน้ัน ผู้วิเคราะห์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
หน้าที่ดําเนินการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจัดทํารายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงิน
ฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของงานจึงได้มีความสนใจศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้บริหารและผู้ที่สนใจศึกษาใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงานและสนับสนุน
ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเภทต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวโน้มและทิศทางที่มหาวิทยาลัยควรลงทุน 
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.3.1 เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ
ดําเนินงานและสนับสนุนข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 1.3.2 ได้แนวโน้มและทิศทางที่มหาวิทยาลัยควรลงทุนในอนาคต 
 
1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 โดยใช้ขอ้มูล ดังน้ี 
 1.4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 1.4.2 ข้อมูลรายได้จากดอกเบ้ียเงินฝาก รายได้ค่าตอบแทนหรือเงินปันผล และกําไรที่เกิดขึ้น
จากการจําหน่ายเงินลงทุน จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University 
Fiscal Management Information System: KKUFMIS) 
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1.5 คําจํากัดความเบื้องต้น 
 1.5.1 มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.5.2 กองคลัง  หมายถึง  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.5.3 ผู้บริหาร  หมายถึง  อธิการบดี และรองอธิการบดี 
 1.5.4 ระบบ KKUFMIS  หมายถึง  ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึง
จ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University 
Fiscal Management Information System: KKUFMIS) 
 1.5.5 ปีงบประมาณ  หมายถึง  ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหน่ึง ถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป และให้ใช่ พ.ศ. ที่ถัดไปน้ัน เป็นช่ือสําหรับปีงบประมาณน้ัน 
 1.5.6 นโยบายเงินลงทุน  หมายถึง  นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.5.7 เงินลงทุน  หมายถึง  ตราสารทางการเงิน (สินทรัพย์) ที่อยู่ในความครอบครองของ
กิจการ โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบ้ีย เงินปันผล กําไรหรือขาดทุนจากการขาย 
 1.5.8 ตราสารหน้ี  หมายถึง  ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหน้ี ซึ่งเป็นภาระผูกพัน
ทางกฎหมายระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี เจ้าหน้ีคือผู้ซื้อตราสารหน้ีหรือผู้ลงทุน ส่วนลูกหน้ีคือผู้ออกตรา
สารหน้ี โดยผู้ซื้อตราสารหน้ีจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือส่วนลดจากราคาตราตาม
อัตราและเวลาที่ตกลงกัน และมีสิทธิได้รับชําระหน้ีก่อนผู้ถือหุ้น 
 1.5.9 ตราสารทุน  หมายถึง  ตราสารทางการเงินที่กิจการเป็นผู้ออกให้แก่ผู้ถือวัตถุประสงค์
เพ่ือระดมทุนไปใช้ในกิจการ โดยเป็นส่วนทุนของกิจการที่ถูกแบ่งออกเป็นหุ้นซึ่งแต่ละหุ้นจะให้อํานาจ
ผู้ถือหุ้นในการเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครอง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับส่วนแบ่งกําไรใน
รูปแบบเงินปันผลและหรือกําไรจากการขายหุ้น 
 1.5.10 สถาบันการเงิน  หมายถึง  องค์การทางการเงินที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการอํานวย
ความสะดวกในเร่ืองการเคลื่อนไหวของเงิน สถาบันการเงินเป็นผู้ทําหน้าที่ในการรับฝาก การให้กู้ยืม 
การซื้อขายหลักทรัพย์ และการรวบรวมเงินออมจากผู้ออมไปยังผู้ลงทุน โดยรับภาระการเสี่ยงจากการ
ให้กู้ยืม รายได้ของสถาบันการเงินมาจากความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากผู้ขอกู้และ
อัตราดอกเบ้ีย ซึ่งต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินมักจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาไป
ตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กองทุน
รวม เป็นต้น 
 1.5.11 เงินฝากออมทรัพย์  หมายถึง  เงินฝากธนาคารสําหรับผู้ที่ต้องการออมเงินในระยะสั้น 
มีสภาพคล่องเผื่อไว้กรณีใช้จ่ายประจําวัน ไม่กําหนดระยะเวลาและจํานวนครั้งในการฝากถอน บัญชี
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ประเภทน้ีมักกําหนดเงินฝากขั้นตํ่าไว้ไม่สูงนัก แต่ผลตอบแทน (อัตราดอกเบ้ีย) ค่อนข้างตํ่า และคิด
ดอกเบ้ียเป็นรายวัน  
 1.5.12 เงินฝากประจํา  หมายถึง  เงินฝากธนาคารที่มีกําหนดระยะเวลาการฝากถอนที่แน่นอน 
เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และมีการจูงใจด้วยอัตราดอกเบ้ียที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา 
โดยธนาคารจะสามารถนําเงินส่วนน้ีไปใช้ประโยชน์หรือลงทุนได้ตามระยะเวลาการรับฝาก โดยไม่ต้อง
สํารองไว้เหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เน่ืองจากหากผู้ฝากต้องการได้รับดอกเบ้ียตามเง่ือนไข ก็
จะต้องไม่ถอนเงินออกจากบัญชีน้ีก่อนกําหนด คือจะไม่สามารถใช้เงินจํานวนที่ฝากประจําอยู่ใน
ระยะเวลาหน่ึงได้ 
 1.5.13 หุ้นกู้  หมายถึง  ตราสารหน้ีที่ออกโดยภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมทุน
สําหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เพ่ือการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพ่ือก่อสร้าง
โรงงาน เป็นต้น หุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่าๆ กัน 
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บทท่ี  2 
แนวคดิ ทฤษฎี และเอกสาร/งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
  การวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และเอกสาร/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเงินและตราสารหน้ี 
  2.1.1 คํานิยามตราสารหน้ีและประเภทของตราสารหน้ี 
  2.1.2 การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) 
  2.1.3 ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 2.2 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
  2.2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
  2.2.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
  2.2.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
  2.2.4 นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2.2.5 วิ ธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2.3 เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเงินและตราสารหนี้ 
 2.1.1 คํานิยามตราสารหนี้และประเภทของตราสารหนี้ 
    เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) หมายถึง หนังสือสําคัญซึ่งเป็น
เอกสารแสดงสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิในการเป็นเจ้าของ สิทธิในการเป็นเจ้าหน้ี สิทธิที่จะซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ ฯลฯ  ทั้งน้ี จะยกตัวอย่างตราสารทางการเงินชนิดต่าง ๆ ตามตารางแสดงตัวอย่างของ
เครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ ดังน้ี 
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ตารางที่ 2  ตัวอย่างของเคร่ืองมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ 
 

เครื่องมือทางการเงนิ ผลตอบแทน / สิทธิของผู้ถือ สถานะของผู้ถือ 
ตราสารหนี้ เช่น 
พันธบัตร หุ้นกู้ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

1. ดอกเบ้ีย 
2. กําไรจากการขายเปลี่ยนมอื 

เจ้าหน้ีกิจการ 

ตราสารหุ้น เช่น 
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 

1. เงินปันผล 
2. สิทธิในการบริหาร 
3. กําไรจากการขายเปลี่ยนมอื 
4. สิทธิจองหุ้นออกใหม ่

เจ้าของกิจการ 

ตราสารอนุพันธ์ เช่น  
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น 
(Warrant) 

กรณี (Warrant) 
1. ผลต่างระหว่างราคาใช้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นกับราคาตลาด 
2. กําไรจากการขายเปลี่ยนมอื 

กรณี (Warrant) 
ผู้ถือมีสทิธิในการจอง
ซื้อหุ้นสามญัของ
บริษัท 

หน่วยลงทุน (Unit trust)  1. เงินปันผล 
2. กําไรจากการขายเปลี่ยนมอืหรือ
ขายคืน 

เจ้าของกองทุนรวม 

               
  สําหรับตราสารทางการเงินประเภทตราสารหนี้น้ัน จะได้กล่าวถึงโดยละเอียดโดยแยก
หัวข้อนําไปอธิบายในเร่ืองถัด ๆ ไป เน่ืองจากตราสารหน้ีเป็นตราสารทางการเงินที่มีความสําคัญ
เก่ียวข้องกับเรื่องของอัตราดอกเบ้ีย และการดําเนินนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการศึกษา
วิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ส่วนตราสารอีก 3 ประเภท จะได้อธิบายโดยสังเขปเพ่ิมเติมจากตารางสรุป
ข้างต้น ดังน้ี 
  1) ตราสารทุนหรือหุ้นทุน (Share) คือ ส่วนของทุนของกิจการที่ถูกแบ่งออกเป็นหุ้น 
ซึ่งแต่ละหุ้นจะให้อํานาจผู้ถือหุ้นในการเป็นเจ้าของของกิจการตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ ซึ่งหมายความ
รวมถึงการได้สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกําไรและสิทธิในการบริหาร สามารถยกตัวอย่างหุ้นทุน 2 ประเภท 
คือ 
   1.1) หุ้นสามัญ (Common Stock) คือ หลักทรัพย์ที่บริษัทออกจําหน่าย เพ่ือให้
สิทธิแก่ผู้ถือในการร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือร่วม
ตัดสินใจในการบริหาร การวางนโยบายการดําเนินการของบริษัท การเลือกต้ังกรรมการของบริษัท 
และเพ่ือร่วมตัดสินใจในปัญหาสําคัญของบริษัท ผู้ถือหุ้นมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงิน
ปันผล เมื่อบริษัทมีกําไรและอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล หรือเมื่อราคาหุ้นในตลาดรองสูงขึ้นก็
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สามารถนําไปขาย เพ่ือรับส่วนต่างจากราคาหุ้นที่ซื้อมา (Capital Gain) นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
สิทธิจองหุ้นใหม่ (Right) เมื่อบริษัทต้องการจะเพ่ิมทุนด้วย 
   1.2) หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เป็นหุ้นที่มีลักษณะก่ึงหน้ีสินและก่ึงหุ้น
สามัญ (Hybrid) มีราคาหน้าต๋ัว (Par Value) และมีอัตราเงินปันผลกําหนดไว้ตายตัว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
จะได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ เช่น ได้รับเงินปันผลก่อนหรือมากกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ และมี
สิทธิในทรัพย์สินของบริษัทก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ (แต่หลังจากผู้เป็นเจ้าหน้ีของบริษัท) ในกรณีที่บริษัท
จะต้องเลิกกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับสิทธิในการออกเสียง และ
การบริหารงานของบริษัท 
  2) ตราสารอนุพันธุ์ (Derivatives) หมายถึง ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่า 
หรือราคาของตราสารน้ันเก่ียวเน่ืองอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารน้ันอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่
จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ุ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเก่ียว
โยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธิ น้ันไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้น
ล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารน้ีสืบเน่ืองมาจากดัชนี
ราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เก่ียวข้อง กับ ตลาดการเงิน
มีเครื่องมือไว้ปกป้อง และบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพ่ิมช่องทางลงทุนซื้อขายที่
หลากหลายย่ิงขึ้น 
  3) หน่วยลงทุน (Unit trust) หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการ
ลงทุน เพ่ือระดมเงินเข้ากองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้น แล้วจัดสรรเงินในกองทุนน้ัน ลงทุนในตลาดการเงิน
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน เช่น ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ลงทุนในตราสาร
การเงิน ต่าง ๆ และฝากไว้กับสถาบันการเงิน เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของกองทุน
น้ัน ๆ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลตอบแทนจากผลกําไรที่เกิดขึ้น หากถือไว้จนถึงกําหนดไถ่ถอนก็จะ
ได้รับส่วนแบ่งคืนจากเงินกองทุนตามสัดส่วนของหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ 
  อย่างไรก็ตาม มีกองทุนรวมอีกประเภทหน่ึง ซึ่งมิได้นําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
เหมือนกองทุนรวมทั่วไป เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมจัดต้ังขึ้น เพ่ือนํา
เงินที่ ได้จากการขายหน่วยลงทุนไปซื้อ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น 
  
  ตราสารหนี้ (Debt Instrument หรือ Fixed Income Securities) คือ ตราสาร
ทางการเงินที่ผู้ออกตราสารซึ่งเรียกว่า ผู้กู้หรือลูกหน้ี มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนใน
รูปของดอกเบ้ียเป็นงวดๆ และเงินต้น หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ตามข้อกําหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อซึ่ง
เรียกว่า ผู้ให้กู้หรือเจ้าหน้ี เมื่อครบกําหนดที่ตกลงกันไว้ โดยระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนของตราสาร
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หน้ีน้ันจะมีต้ังแต่ระยะสั้น (ไม่เกินหน่ึงปี) ระยะปานกลาง (หน่ึงถึงห้าปี) ไปจนถึงระยะยาว (เกินห้าปี
ขึ้นไป) กรณีตราสารหน้ีในตลาดทุนโดยทั่วไปมักจะหมายถึงตราสารที่มีอายุไถ่ถอนมากกว่าหน่ึงปีขึ้น
ไป โดยผู้ซื้อจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ส่วนลดรับ หรือผลประโยชน์อ่ืนตามที่ได้มีการ
กําหนดไว้ 
  การใช้คําว่า “ตราสารหน้ี” ก็เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเปลี่ยนมือของผู้ถือ 
(นักลงทุนในตราสารหน้ี) ซึ่งแตกต่างจากสัญญากู้ยืมที่แสดงความเป็น “เจ้าหน้ี” และ “ลูกหน้ี” ของผู้ให้
กู้กับผู้กู้เงินเหมือนกัน แต่สัญญากู้ยืมเงินน้ันขาดความสามารถในการเปลี่ยนมือของความเป็นเจ้าหน้ี
ระหว่างนักลงทุน ทั้งน้ี การเปลี่ยนมือของตราสารหนี้ระหว่างนักลงทุนน้ันสามารถทําผ่านกลไกตลาดรอง 
(secondary market) ได้ ซึ่งปัจจุบันตลาดรองของตราสารหนี้ก็คือ BEX (Bond Electronic Exchange) 
ที่ดําเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  ตามความหมายข้างต้นแสดงว่า ตราสารหน้ี ก็คือ ตราสารทางการเงินชนิดหน่ึงที่ทําให้ผู้
ที่ต้องการเงินทุน (ผู้กู้) และผู้ที่มีเงินทุนแต่ต้องการผลตอบแทน (ผู้ให้กู้) ผูกพันกัน โดยมีข้อกําหนดต่าง ๆ 
ที่ระบุในสัญญาหุ้นกู้ (Indenture) เป็นกฎกติการ่วมกัน อีกทั้งตราสารหน้ียังสามารถเปลี่ยนมือกันได้ใน
ตลาดรอง คล้าย ๆ กับการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  ตราสารหนี้ เป็นศัพท์กว้าง ๆ แต่ที่อาจคุ้นเคยมากกว่า คือ พันธบัตร และหุ้นกู้ โดย
พันธบัตรมักใช้เรียกตราสารหน้ีที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และมักเรียกว่าหุ้นกู้เมื่อออกโดย
บริษัทเอกชน แต่ในต่างประเทศใช้คําว่า Bond สําหรับตราสารหน้ีทั่วไปทั้งที่ออกโดยรัฐและเอกชน มีใน
บางกรณีที่เรียกว่า Debenture เมื่อตราสารหน้ีน้ันไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน 
  คําจํากัดความเบ้ืองต้นของตราสารหน้ี ยกตัวอย่างได้ ดังน้ี 
  1. มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หมายถึง มูลค่าที่ผู้กู้จะต้องชําระคืนให้กับผู้ถือตรา
สารหน้ีน้ัน เมื่อครบกําหนด เช่น 1,000 บาท หรือ 10,000 บาท 
  2. อัตราดอกเบ้ียหน้าต๋ัว (Coupon Rate) คือ อัตราดอกเบ้ียที่ผู้ออกมีภาระที่จะต้อง
จ่ายให้กับผู้ถือตราสารหน้ีน้ัน ๆ ตามงวดการจ่ายดอกเบ้ียที่กําหนดตลอดอายุของตราสารหน้ีน้ัน 
  3. งวดการจ่ายดอกเบ้ีย (Coupon Frequency) คือ จํานวนคร้ังของการจ่ายดอกเบ้ีย
ต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของผู้ออกตราสารหน้ี เช่น กําหนดให้มีการจ่ายดอกเบ้ียทุกครึ่งปี เป็นต้น 
  4. วันหมดอายุหรือวันครบกําหนดไถ่ถอน (Maturity Date) หมายถึง วันหมดอายุ
ของตราสารหน้ีน้ัน ซึ่งผู้ออกจะต้องจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ียงวดสุดท้าย (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือ 
  5. ช่ือผู้ออก (Issue) คือ ผู้ออกตราสารหน้ีน้ันซึ่งอยู่ในสถานะเป็นผู้กู้หรือลูกหน้ี 
  6. ประเภทของตราสารหน้ี คือ ข้อมูลที่ระบุประเภทของตราสารหน้ีน้ัน เช่น หุ้นกู้ไม่
มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น 
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  7. ข้อสัญญา (Covenants) หมายถึง เง่ือนไขที่ผู้ออกจะต้องปฏิบัติตามหรืองดเว้น
การปฏิบัติตลอดอายุของหุ้นกู้ เช่น การห้ามจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเกินอัตราที่กําหนด การ
ดํารงสัดส่วนของหน้ีสินต่อทุนไม่เกินอัตราที่กําหนดข้อสัญญาอาจรวมถึงการจํากัดด้านการบริหารของ
ผู้ออก เช่น การห้ามรวมกิจการ เป็นต้น 
  ตราสารหน้ีจัดว่าเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนัก
ลงทุนว่าจะให้ความสนใจต่อช่องทางนี้มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
และระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 
  เหตุผลที่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะลงทุนในตราสารหน้ี สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1. เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่าเมื่อเทียบกับตราสารทุนเพราะได้กําหนดอัตรา
ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน นักลงทุนสามารถประมาณการณ์กระแสเงินสดที่พึงจะได้รับในอนาคตได้ 
  2. ได้รับผลตอบแทนท่ีค่อนข้างคงที่และสม่ําเสมอ เพราะตราสารหน้ีมีการกําหนด
จ่ายคูปองไว้ล่วงหน้า 
  3. เป็นเคร่ืองมือทางการเงินชนิดหน่ึงที่ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนเน่ืองจากการ
ลงทุนในตราสารทุนไม่สามารถประมาณการรายได้จากเงินปันผลหรือส่วนต่างกําไร (Capital 
Gain/Loss) ที่แน่นอนได้ และปกติตราสารหน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา (Volatility) น้อยกว่า
ตราสารทุน 
  4. มีตลาดรองรองรับ (Marketability) การซื้อขายเปลี่ยนมือ และหากเป็นตราสารท่ี
มีคุณภาพดี เช่น ผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนที่มีฐานะการเงินมั่นคงก็จะทําให้ตราสาร
หน้ีน้ันมีสภาพคล่อง (Liquidity) 
  5. ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายสําหรับธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงิน 
  6. สามารถนําไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น ใช้ค้ําประกันธุรกิจ ค้ําประกัน
ผู้ต้องหา ใช้ในการบริหารเงินนอกงบประมาณสําหรับหน่วยราชการ เป็นต้น ทั้งน้ี ข้อ 5 และข้อ 6 จะ
เป็นในกรณีเฉพาะตราสารหน้ีจากภาครัฐ 
 
  การแบ่งประเภทตราสารหนี้ อาจแบ่งได้หลายลักษณะ ดังน้ี 
       1. แบ่งตามอายุของตราสารหน้ี ได้แก่ ตราสารหน้ีที่มีอายุสั้น กลาง และยาว 
  2. แบ่งตามลักษณะของการจ่ายดอกเบ้ีย เช่น ตราสารหน้ีที่จ่ายดอกเบ้ียในอัตรา
คงที่ ตราสารหน้ีที่จ่ายดอกเบ้ียในอัตราลอยตัว ตราสารหน้ีที่จ่ายดอกเบ้ียทบต้น หรือตราสารหน้ีที่ไม่
จ่ายดอกเบ้ีย เป็นต้น 
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       3. แบ่งตามลักษณะการออกใบตราสาร ได้แก่ 
           3.1 ชนิดมีใบตราสาร (Scrip) เป็นตราสารหน้ีที่มีการออกใบตราสารซึ่งระบุช่ือ
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิไว้ให้ครอบครอง 
   3.2 ชนิดไร้ใบตราสาร (Scrip less) เป็นตราสารหน้ีที่บันทึกกรรมสิทธ์ิไว้ใน
บัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยไม่มีการออกใบตราสาร  
  4. แบ่งตามประเภทของผู้ออกตราสารหน้ี ได้แก่ 
   4.1 ตราสารหน้ีภาคเอกชน หมายถึง ตราสารหน้ีที่ออกโดยภาคเอกชน ซึ่งอยู่
ในการควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เช่น ต๋ัว
แลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ เป็นต้น 
   4.2 ตราสารหน้ีภาครัฐ หมายถึง ตราสารหน้ีที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง 
หรือหน่วยงานภาครัฐ ออกจําหน่ายเพ่ือระดมทุนในประเทศจากประชาชนและสถาบันการเงิน 
 2.1.2 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) 
  อันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) เป็นการประเมินความน่าเช่ือถือของผู้ออกตรา
สารหน้ี โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agencies) ที่ได้รับการรับรองจาก
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในประเทศไทยมี 2 แห่งคือ บริษัท ทริสเรทต้ิง 
จํากัด (TRIS) และ บริษัท ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด [Fitch (ประเทศไทย)] 
  สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือเปรียบเสมือนนักชิมหรือผู้ตรวจสอบคุณภาพของ
อาหารก่อนจะถึงมือผู้บริโภค (นักลงทุน) ถ้าอาหารชนิดน้ันมีคุณภาพดีและปลอดภัยจะให้เกรด AAA 
จนไปถึงคุณภาพตํ่าจะให้เกรด D กล่าวคือตราสารหน้ีที่อันดับเครดิตย่ิงสูง ความเสี่ยงในการผิดนัด
ชําระหน้ีก็ย่ิงตํ่า อันดับความน่าเช่ือถือจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ Investment Grade หรือ กลุ่มน่า
ลงทุน (AAA ถึง BBB-) และ Speculative Grade หรือกลุ่มเก็งกําไร (BB+- ลงไปจนถึง D) โดยบริษัท
จัดอันดับเครดิตจะวิเคราะห์จากผลการดําเนินงานและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งนัก
ลงทุนจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตตลอดระยะเวลาการลงทุน 
  อันดับความน่าเช่ือถือเป็นลักษณะที่สําคัญของตราสารหน้ีภาคเอกชน ซึ่งแตกต่างจาก
ตราสารหน้ีภาครัฐ หรือพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) ที่ไม่ต้องจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
(สําหรับขายกับนักลงทุนในประเทศ) เพราะถือเป็นตราสารหน้ีที่ปราศจากความเสี่ยงด้านเครดิต
เน่ืองจากถือว่ารัฐบาลเป็นเจ้าหน้ีที่มีความน่าเช่ือถือมากที่สุดในประเทศจากการท่ีรัฐบาลมีอํานาจใน
การเก็บภาษีเพ่ือมาใช้คืนหน้ีน่ันเอง ดังน้ันตราสารหน้ีที่ออกโดยรัฐบาลจึงถือเป็นตราสารหน้ีที่ไม่มี
ความเสี่ยง (Risk free) แต่ถ้ารัฐบาลต้องการออกตราสารไปขายต่างประเทศก็ต้องจัดอันดับเครดิต
เช่นกัน ดังน้ันสําหรับตราสารหน้ีภาคเอกชน การจัดอันดับเครดิตจึงเป็นข้อมูลหน่ึงที่สําคัญในการ
พิจารณาว่าผู้ออกตราสาร ซึ่งมีสถานะเป็นลูกหน้ีจะมีความสามารถในการจ่ายคืนมากน้อยแค่ไหน 
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  โดยทั่วไปสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือจะใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือตามระดับความสามารถของผู้ออกตราสารหน้ีในการชําระดอกเบ้ีย และคืนเงิน
ต้นของตราสารหน้ีระยะยาว ตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ค่าระดับความเสี่ยงของตราสารหน้ีของบริษัทในประเทศไทย (Thai Rating) 
 

ระดับ TRIS 
Fitch 

(ประเทศไทย) 
คําอธบิาย 

1 AAA AAA (tha) 
อันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงตํ่าที่สุด มีความสามารถ
ในการชําระหน้ีสูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

2 
AA+ 
AA 
AA- 

AA+ (tha) 
AA (tha) 
AA- (tha) 

มีความเสี่ยงตํ่ามากและมีความสามารถในการชําระหน้ีสูง
มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

3 
A+ 
A 
A- 

A+ (tha) 
A (tha) 
A- (tha) 

มีความเสี่ยงตํ่า มีความสามารถในการชําระหน้ีสูง 

4 
BBB+ 
BBB 
BBB- 

BBB+ (tha) 
BBB (tha) 
BBB- (tha) 

มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชําระหน้ีปานกลาง 
ความผันผวนอาจมีผลให้ความสามารถในการชําระหน้ี
ลดลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

5 
BB+ 
BB 
BB- 

BB+ (tha) 
BB (tha) 
BB- (tha) 

ความเสี่ยงสูงมาก มีความสามารถในการชําระหน้ีตํ่าและ
อาจจะ หมดความสามารถ ในการชําระหน้ีได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

6 

B+ 
B 
B- 

CCC+ 
CCC 

B+ (tha) 
B (tha) 
B- (tha) 

CCC+ (tha) 
CCC (tha) 

มีความเสี่ยงในการผิดชําระหน้ีสูงกว่าอันดับเครดิตในระดับ
ที่สูงกว่า เพราะความสามารถในการชําระหน้ีต้องอาศัย
เง่ือนไข ที่เอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของเง่ือนไขต่าง ๆ จะส่งผล
กระทบอย่างมาก 
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ตารางที่ 3  ค่าระดับความเสี่ยงของตราสารหน้ีของบริษัทในประเทศไทย (Thai Rating) (ต่อ) 
 

ระดับ TRIS 
Fitch 

(ประเทศไทย) 
คําอธบิาย 

7 

CCC- 
CC 
C 
D 

CCC- (tha) 
CC (tha) 
C (tha) 

DDD (tha) 
DD (tha) 
D (tha) 

เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผู้ออกตราสาร
หน้ีไม่สามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

 
   สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือในการลงทุนบางแห่ง จะใช้สัญลักษณ์ + หรือ – เพ่ือ
แบ่งย่อยคุณภาพออกเป็นอีก 3 ระดับ เช่น BBB ก็ยังมี BBB+ และ BBB- ยกเว้น AAA ที่เป็นคะแนน
เต็ม และ D ที่ไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนดจะไม่มี + หรือ - 
  สําหรับอันดับเครดิตของ Fitch Ratings จะใช้ (tha) ต่อท้ายเพ่ือแสดงว่าเป็นอันดับ
เครดิตที่ใช้ในประเทศไทย 
 2.1.3 ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ 
  ความเสี่ยง (Risk) หรือความไม่แน่นอน (Uncertainty) เกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่ไม่อาจรู้ได้
แน่นอนว่าจะเกิดอะไรข้ึน โอกาสท่ีผลตอบแทนที่ได้รับจริง (Actual Return) ตํ่ากว่าผลตอบแทนที่นัก
ลงทุนคาดหวังไว้ (Expected Return) อันเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ 
  ผู้ลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละ
บุคคลยอมรับความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจของผู้
ลงทุนน้ันว่ามากน้อยเพียงใดซึ่งในการเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี หากผู้ลงทุนพิจารณาถึงความ
เสี่ยงจากการลงทุนโดยพิจารณาเฉพาะแล้วจะทําให้เกิดความผิดพลาดจากการลงทุนได้ ปกติแล้ว
ความเสี่ยงรวม (Total Risk) หาได้จากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งประเภทของความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์จําแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
  1) ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
ของธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดทั้งหมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น
แล้วจะทําให้ราคาหลักทรัพย์โดยทั่ว ๆ ไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแบ่งเป็น 
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   1.1) ความเสี่ยงเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์ (Market Risk) คือ ความเสี่ยงอันเกิด
จากการสูญเสียในเงินลงทนุ ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงราคาหุ้นและสินทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาด 
เพราะราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงข้ึนลงอยู่ตลอดเวลา โอกาสสูญเสียหรือขาดทุนเน่ืองจากการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีมาก ความเสี่ยงทางการตลาดเป็นเรื่องเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เก่ียวกับการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของ
หลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าความสามารถในการทํากําไร (Earning Power) ของกิจการไม่เปลี่ยนแปลง แต่ราคา
หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงน้ันขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ของหลักทรัพย์ประเภทน้ัน ๆ ในตลาดซึง่
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท สาเหตุเหล่าน้ี ได้แก่ สงคราม การตายของผู้บริหารประเทศ ปีที่มีการ
เลือกต้ังผู้บริหารประเทศ นโยบายการเมือง การเก็งกําไร ที่เกิดขั้นในตลาดหุ้น และการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาหุ้นน้ีจะเกิดจากการคาดคะเนของผู้ลงทุนที่มีต่อความก้าวหน้า (Prospect) ของบริษัทน้ัน 
   1.2) ความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบ้ียทั่วไปในตลาด 
อัตราดอกเบ้ียในตลาดระยะยาวจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยมี
ผลทําให้หลักทรัพย์ต่าง ๆ กระทบกระเทือนในลักษณะเดียวกัน เช่น ถ้าอัตราดอกเบ้ียในตลาดทั่วไป
ปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลดลง เพราะนักลงทุนจะทําการ
เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินกับการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้านักลงทุนเห็นว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงกว่าผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะขายหลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ออกมา มีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์ลดลง 
   1.3) ความเสี่ยงในอํานาจซื้อหรือภาวะเงินเฟ้อ (Purchasing Power Risk or 
Inflation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น ซึ่งมีผลทําให้มูลค่าของเงิน
ลดลง จึงทําให้อํานาจการซื้อลดลงไปด้วย เพราะจํานวนเงินที่ได้รับเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง หรือที่
เรียกว่าภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งนักลงทุนหรือสถาบันการเงินจะถูกกระทบกระเทือนเกี่ยวกับอํานาจซื้ออย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การประกันชีวิต 
(Life Insurance) และหลักทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ดังน้ันความเสี่ยงประเภท
น้ีไม่ได้ทําให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปลี่ยนแปลง แต่มีผลทําให้ผลตอบแทนที่แท้จริงลดลง  
  2) ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะ
กิจการหน่ึง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ีแล้วจะมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของธุรกิจน้ัน ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ่ืนในตลาดความเสี่ยงที่ถูกจัดอยู่ในความเสี่ยง
ที่ไม่เป็นระบบ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบด้วยความเสี่ยงต่าง ๆดังน้ี 
   2.1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสท่ีผู้ลงทุนจะเสีย
รายได้และเงินลงทุน หากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มเีงินชําระหน้ีอาจทําให้บริษัทถึงกับล้มละลาย 
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   2.2) ความเสี่ยงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเสี่ยงอันเกิด
จากการบริหารงานของผู้บริหาร เช่น ความผิดพลาดของผู้บริหาร และการธุรกิจของผู้บริหาร 
   2.3) ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
แรงผลักดันบางอย่าง ที่ทําให้ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือบาง
อุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน 
 
2.2 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวขอ้ง 
 2.3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 ก ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับคู่มือฉบับน้ี ดังน้ี 
  มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 
   “การศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
   “สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์
การเรียนวิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน 
ที่มีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
  หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชนองค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษาดังน้ี 
   (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
โดยอาจจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
                     (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเป็น 
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   ทั้งน้ี ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการ
ระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี 
ตามความเหมาะสมและความจําเป็น ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
  มาตรา 59 ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษาและเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
   บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้
อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็น
กรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 
   บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่
ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษา
สามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 
   (1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 
   (2)  จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามความเหมาะสมและความจําเป็น 
   (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับความจําเป็นในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ
แต่ละกลุ่มตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   (4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มี
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อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงคุณภาพและความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษา 
   (5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 
   (6) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบ้ียตํ่าให้สถานศึกษาเอกชน เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
   (7) จัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
  มาตรา 61 ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น 
  มาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 
   หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 2.3.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 135 ตอนที่ 27 ก ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับคู่มือฉบับน้ี ดังน้ี 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  มาตรา 5 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2541 เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติน้ี และเป็นนิติบุคคล 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการก
ระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 
 
 
 



18 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

  หมวด 1 บททั่วไป 
  มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม 
ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  มาตรา 14 มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 7 อํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 
   (1) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้
เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนถือกรรมสิทธ์ิมีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ใน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ อุดหนุนหรืออุทิศให้การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 17 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่าย
หรือแลกเปลี่ยนได้ 
   (2) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 
   (3) รับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการในการ
ให้บริการภายในอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการน้ัน 
   (4) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน 
ถือหุ้นเข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย การ
กู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจํานวน
เงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 
   (5) ออกพันธบัตรเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
   (6) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมท้ังสวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 
   (7) จัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   (8) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
   (9) จัดต้ังหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวม
ตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเน่ืองกับ
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กิจการของมหาวิทยาลัย หรือนําผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
  มาตรา 15 รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปน้ี 
   (1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
   (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
   (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น และรายได้หรือ
ผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
   (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
   (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
   (7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
   เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (1) น้ัน รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง 
เป็นจํานวนที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 
   รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ใน
กรณีที่รายได้ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 
   ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนหรือ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติม
ให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
  มาตรา 19 บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 
   เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่
ผู้อุทิศให้กําหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 6 แต่ถ้ามีความ
จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท 
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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  หมวด 2 การดําเนินการ 
  มาตรา 23 สภามหา วิทยาลัยมี อํ านาจหน้ าที่ ควบคุม ดูแลกิจการทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย อํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 
   (1) กําหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมท้ัง
อนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
   (2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งสําหรับส่วนงานน้ันเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ 
   (3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
   (4) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
   (5) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
   (6) อนุมัติการจัดต้ังองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนกําหนดนโยบายของ
องค์กรดังกล่าว 
   (7) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้ 
จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
   (8) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย 
   (9) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การ
ยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
   (10) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษา
ช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน 
   (11) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน 
   (12) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของ
มหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน รวมท้ัง
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
   (13) แต่งต้ังและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยและประธาน และกรรมการสภาวิชาการ 
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   (14) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
เพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทําการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
   (15) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง และ
พิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
   (16) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 
   (17) แต่งต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตาม
มาตรา 56 วรรคสาม 
   (18) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงานตามมาตรา 9 (4) (5) (6) (7) และวรรคสอง 
   (19) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานน้ันต่อ
รัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
   (20) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 
  หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ 
  มาตรา 48 ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ และให้มีการตรวจสอบ
บัญชีภายในเป็นประจํา การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 
  มาตรา 49 ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 50 ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้
ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 
  มาตรา 51 ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
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และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมเติม
ได้ตามความจําเป็น 
  มาตรา 52 ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรีให้
มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปน้ัน แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีรายรับ
และรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาภายในหน่ึง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  มาตรา 53 ใ ห้อธิการบดีเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 2.3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับคู่มือฉบับน้ี ดังน้ี 
  ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   “เงินรายได้”  หมายความว่า  เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับน้ี 
  หมวด 1 คณะกรรมการ 
  ข้อ 8 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
   8.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
    (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
    (2) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  

     เป็นรองประธานกรรมการ 
    (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4-5 คน 
      เป็นกรรมการ 
    (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน 2 คน  
      เป็นกรรมการ 
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    (5) รองอธิการบดี จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ 
    ทั้งน้ี ให้กรรมการตามข้อ 8.1 (5) ผู้หน่ึงเป็นเลขานุการ 
    ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละสองปี 
   8.5 ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
    (1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับนโยบายการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งในการบริหารจัดการด้านรายรับ รายจ่าย และงบประมาณ 
และการจัดการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการลงทุนให้เกิดรายได้หรือการเพ่ิมมูลค่าที่จะให้
ประโยชน์ และความมั่นคงด้านการเงินที่ย่ังยืนของมหาวิทยาลัยโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
    (2) กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารและการจัดการการเงิน
และทรัพย์สินเพ่ือการลงทุนให้เกิดรายได้ หรือเพ่ิมมูลค่าหรือตามมติสภามหาวิทยาลัย และหรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    (3) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับนโยบายการบริหารที่ดิน
และอาคารที่มีการใช้หรือการพัฒนาเพ่ือเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ให้มีการวางแผนการลงทุนหรือการ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหรือเพ่ือก่อให้เกิดรายได้หรือ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าที่จะให้เป็นประโยชน์รวมถึงการจัดต้ังนิติบุคคล การร่วมลงทุน การกู้ยืม และความ
มั่นคงด้านการดําเนินกิจการที่ย่ังยืนของมหาวิทยาลัยโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 
    (4) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารเพ่ือ
พัฒนาที่ดินและอาคารเชิงพาณิชย์ รวมถึงสินทรัพย์ทางปัญญาหรือตามมติสภามหาวิทยาลัย และหรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    (5) กํากับ ติดตาม การบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
    (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
เพ่ีอทําหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
    (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  หมวด 2 ประเภทที่มาของรายได้และการใช้จ่าย 
  ข้อ 12 ประเภทและที่มาของรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
   (1) เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
   (2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
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   (3) เ งินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นและรายได้หรือ
ผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
   (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
   (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
   (7) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
   (8) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และการ
นําทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์ 
   (9) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
 หมวด 8 การทําบัญชี รายงานการเงิน และการสอบบัญชี 
 ข้อ 41 การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและให้ดําเนินการในระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  หลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะต้องเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบในที่ปลอดภัย 
อย่าให้สูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลาสิบปี ส่วน
หลักฐานที่ได้รับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วให้เก็บไว้ห้าปี เว้นแต่เป็นเอกสาร
หลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการทางคดีให้เก็บไว้จนกว่าคดีน้ันจะเสร็จสิ้น 
 ข้อ 42 การจัดทํารายงานทางการเงิน ให้จัดแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน โดย
ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัยโดย
ให้จัดทํารายงานการเงิน ดังน้ี 
  (1) รายงานการเงิน รายไตรมาส ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนถัดไปนับ
จากวันสิ้นไตรมาส  
  (2) รายงานการเงินประจําปี ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี 
  ให้มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเงินประจําปีส่งผู้สอบบัญชีมหาวิทยาลัยภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งน้ี รูปแบบของรายงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยการ
ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 2.2.4 นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือปฏิบัติการบริหารเงินลงทุนจากการกําหนดกรอบนโยบายตาม
ช่วงเวลาปัจจุบัน ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามมติสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 
2560 ดังต่อไปน้ี 
ส่วนที่ 1 : จัดสรรเงินเพื่อสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท 
  โดยนําฝากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นประเภทออมทรัพย์หรือเงินฝาก
กระแสรายวัน หรือลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี (ทั้งในและ/
หรือ ต่างประเทศ) ที่มีการกําหนดระยะเวลา (Term fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ 
อายุไม่เกิน 3 เดือน 
ส่วนที่ 2 : จัดสรรเงินเพื่อจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
  ฝากประจําธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบ้ียสูง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของธนาคาร
พาณิชย์ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินกระทรวงการคลัง ต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือหุ้นกู้
ธนาคารพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือสูงไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB 
  ทั้งน้ี ให้สามารถลงทุนในกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี (ทั้งใน
และ/หรือ ต่างประเทศ) ที่มีการกําหนดระยะเวลา (Term fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท
หลักทรัพย์ อายุมากกว่า 3 เดือน และกองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารหน้ี (Bond fund) ของธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ดําเนินการโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีการจัดลําดับ
ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีภายในกองทุนไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB โดยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโดย
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหน้าที่ที่เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
ส่วนที่ 3 : จัดสรรเงินเพื่อจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ไม่เกินร้อยละ 40 
  การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) การลงทุนในกองทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) และการลงทุนในกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure fund) ซึ่งการลงทุนในกองทุนดังกล่าวสามารถลงทุนได้ทั้งประเภท
กองทุนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ (Freehold) และ/หรือ กองทุนแบบสิทธิการให้เช่า 
(Leasehold) รวมถึงโครงการจัดต้ังบริษัทหรือกิจการร่วมลงทนุกับนิติบุคคลอ่ืน 
  รวมถึงการลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอ่ืนที่จะให้
ผลตอบแทนสูง โดยมีความเสี่ยงในระดับที่สามารถรับได้ โดยให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 



26 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

  ในการน้ี การบริหารการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดการ
กองทุนเป็นผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จึงต้องมีการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลงทุนน้ัน เพ่ือให้การลงทุนดังกล่าวทัน
กาลและไม่เสียประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยควรจะได้รับ โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดําเนินการอนุมัติการลงทุนได้ ทั้งน้ี ตราสารดังกล่าวจะต้องมีการ
จัดลําดับความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB 
ส่วนที่ 4 : การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่เกินร้อยละ 3 
  เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของคณะ/หน่วยงาน ที่มี
ความจําเป็นต้องเปิดเป็นบัญชีเฉพาะ เช่น การระดมทุนจากเงินรับบริจาค หรือการรับเงินจาก
หน่วยงานที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างชัดเจน ถึงอย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการบริหารบัญชีเงินฝากเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะรวมกับการบริหารเงินลงทุนกับของ
มหาวิทยาลัย 
  ทั้งน้ี หากคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์จะบริหารเงินฝากธนาคารเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ให้สามารถแยกเป็นบัญชี
เงินฝากของตนเองได้ 
 
 2.2.5 วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงิน
ลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือปฏิบัติวิธีการดําเนินการลงทุนตามมติคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดัง
ตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4  วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุน 
 
ส่วน
ท่ี 

รายการลงทุน 
กรอบ
สัดส่วน  

ผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

กรอบวงเงินลงทุน/ครั้ง/
ประเภทท่ีลงทุน (บาท) 

1 เงินลงทุนเพ่ือสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย 
  
  

- ฝากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็น
ประเภทออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวัน 
- ลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดท่ีมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแห่งหนี้ (ท้ังในและ/หรือ ต่างประเทศ) ท่ีมี
การกําหนดระยะเวลา (Term fund) ของธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน 

วงเงินไม่เกิน  
400 ล้าน

บาท 

อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ี

ได้รับ
มอบหมาย 

ไม่จํากัดวงเงิน 

2 เงินลงทุนท่ีมีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า 
 - ฝากประจําธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ยสูง เงิน

ฝากออมทรัพย์พิเศษของธนาคารพาณิชย์ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ี

ได้รับ
มอบหมาย 

ไม่จํากัดวงเงิน 
- พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินกระทรวงการคลัง ต๋ัวแลก
เงิน 
- หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ท่ีให้
ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินท่ีมีความ
ม่ันคงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงไม่ตํ่า
กว่าระดับ BBB 

ลงทุนในวงเงินรวมแล้วไม่เกิน 
5,000 ล้านบาท 

และลงทุนได้ไม่เกิน 200 ล้าน
บาท ต่อ 1 นิติบุคคลผู้ออก

หลักทรัพย์ 
ท้ังนี้ ให้สามารถลงทุนในกองทุนเปิดท่ีมีนโยบาย
การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ( ท้ังในและ/หรือ 
ต่างประเทศ) ท่ีมีการกําหนดระยะเวลา (Term 
fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ 
อายุมากกว่า 3 เดือน และกองทุนเปิดท่ีลงทุนใน
ตราสารหนี้ (Bond fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ท่ีดําเนินการโดยสถาบันการเงิน
หรือบริษัทหลักทรัพย์  ท่ี มีการจัดลํา ดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภายในกองทุนไม่ตํ่ากว่า
ระดับ BBB 

ลงทุนในวงเงินไม่เกิน 1,500 
ล้านบาท และลงทุนไม่เกิน 50 

ล้านบาท ต่อ 1 กองทุน 
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ตารางที่ 4  วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุน (ต่อ) 
 
ส่วน
ท่ี 

รายการลงทุน 
กรอบ
สัดส่วน  

ผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

กรอบวงเงินลงทุน/ครั้ง/
ประเภทท่ีลงทุน (บาท) 

3 เงินลงทุนท่ีมีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
 - ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์  (Property 

Fund) 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 40 

พิจารณาโดย
คณะกรรมการ
การเงินและ
ทรัพย์สิน 

และ 
เสนอสภา

มหาวิทยาลัย
ให้ความ
เห็นชอบ 

ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

- ลงทุนในกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(Real Estate Investment Trust: REIT) 
- ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure 
fund) ซ่ึงการลงทุนในกองทุนดังกล่าวสามารถลงทุน
ได้ท้ังประเภทกองทุนท่ีเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิโดย
สมบูรณ์ (Freehold) และ/หรือ กองทุนแบบสิทธิ
การให้เช่า (Leasehold) รวมถึงโครงการจัดต้ัง
บริษัทหรือกิจการร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
- ลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทุน
รูปแบบอ่ืนท่ีจะให้ผลตอบแทนสูง โดยมีความเส่ียง
ในระดับท่ีสามารถรับได้ โดยให้คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินพิจารณา และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

ไม่เกิน 500 ล้านบาท 

- ในการนี้ การบริหารการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
กรณีท่ีบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ของบริษัท ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงต้องมีการ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลงทุนนั้น เพ่ือให้
การลงทุนดังกล่าวทันกาลและไม่เสียประโยชน์ท่ี
มหาวิทยาลัยควรจะได้รับ ท้ังนี้ ตราสารดังกล่าว
จะต้องมีการจัดลําดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ากว่าระดับ 
BBB 

คณะกรรมการ
การเงินและ
ทรัพย์สิน* 
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ตารางที่ 4  วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุน (ต่อ) 
 
ส่วน
ท่ี 

รายการลงทุน 
กรอบ
สัดส่วน  

ผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

กรอบวงเงินลงทุน/ครั้ง/
ประเภทท่ีลงทุน (บาท) 

4 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 เงิ นฝากธนาคารหรื อสถาบันการเงิ น  ตาม

วัตถุประสงค์เฉพาะของคณะ/หน่วยงาน ท่ีมีความ
จําเป็นต้องเปิดเป็นบัญชีเฉพาะ เช่น การระดมทุนจาก
เงินรับบริจาค หรือการรับเงินจากหน่วยงานท่ีมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างชัดเจน ถึง
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะดําเนินการบริหารบัญชี
เงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะรวมกับการบริหารเงิน
ลงทุนกับของมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ หากคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์จะ
บริหารเงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเอง 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน ให้สามารถแยกเป็นบัญชีเงินฝากของ
ตนเองได้ 

บริหารรวมกับเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย  
โดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย 

 
หมายเหตุ: 
 1. ในส่วนที่ 3 : จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ตามที่การบริหารการลงทุนในกองทนุส่วนบุคคล กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ผูจ้ัดการกองทนุเป็นผูจ้ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงต้องมีการขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลงทุนน้ัน เพ่ือให้การลงทุนดังกล่าวทันกาลและไม่เสียประโยชน์ที่
มหาวิทยาลัยควรจะได้รับ โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดําเนินการอนุมัติการลงทุนได้ ทั้งน้ี ตราสารดังกล่าวจะต้องมีการจัดลําดับความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากว่าระดับ 
BBB น้ัน  
  เพ่ือให้ทันกาล คล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบอํานาจให้ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมาแจ้งสัตยาบันต่อที่ประชุมภายหลัง โดย
ตราสารดังกล่าวจะต้องมีการจัดลําดับความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB+ ทั้งน้ี วิธีการดําเนินการ
ลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 6 
กันยายน พ.ศ. 2560 
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 2. ส่วนที่ 2 เงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทเอกชน 
หรือหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและได้รับการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือสูงไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB จากเดิมลงทุนในวงเงินรวมแล้วไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
เป็นลงทุนในวงเงินรวมแล้วไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 
  กรอบวงเงินลงทุนที่เพ่ิมจํานวน 2,000 ล้านบาท ให้ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือหุ้นกู้
ธนาคารพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือสูงไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB+ เท่าน้ัน 
 
2.3 เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ (2555) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้กลยุทธ์การบริหาร
การเงินของมหาวิทยาลัยในกํากับไว้ว่า เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ เมื่อได้รับอิสรภาพทางการเงิน การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยจึงมีความสําคัญอย่างมาก 
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ควรพยากรณ์การรับ การจ่ายเงินล่วงหน้าเพ่ือการวางแผนการลงทุนและการจัดหา
เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ถึงแม้จะมีความเสี่ยงตํ่า แต่ผลตอบแทน
ดอกเบ้ียก็ตํ่ามากเช่นกัน มหาวิทยาลัยอาจมีพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น การพิจารณาโครงการลงทุนของมหาวิทยาลัยควรมีผลตอบแทนที่
คุ้มค่า โดยต้องคํานึงถึงแนวคิดของมูลค่าเงินตามเวลา โดยกําหนดอัตราคิดลงที่เหมาะสม โครงการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ควรมีผลตอบแทนสูง โครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่า ก็ควรมีผลตอบแทนที่ตํ่า
เช่นกัน 
 เพ็ญพิมล ลีโนทัย (2550) ได้ศึกษาและวิจัยระบบการเงินอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก จําแนกตามวิทยาเขต และภาพรวมของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับแหล่งที่มาของเงินทุน 
การใช้ไปของเงินทุน และประสิทธิภาพของระบบการเงิน และเสนอรูปแบบระบบการเงินอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิจัยเชิงปริมาณจาก 1) การศึกษาระบบการเงินของ
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและประสิทธิภาพของระบบการเงิน 2) ศึกษา
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริหาร / คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และเป็น
ผู้รับบริการ ในภาพรวมและจําแนกตามวิทยาเขต ผลการวิจัยแหล่งที่มาของเงินมาจากเงินทุนจาก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 12 ประกอบด้วย 7 แหล่ง ระบบ
บริหารจัดการทางการเงิน แบ่งเป็นสัดส่วน ได้แก่ กองคลัง กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา และสํานัก
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ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประสิทธิภาพของระบบการเงินมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มีความเหมาะสมและทําให้มีประสิทธิภาพบ้าง ซึ่งความรู้ความสามารถของหัวหน้าแผนกพัสดุ 
ความรู้ความสามารถของหัวหน้าแผนกการเงิน และความรู้ความสามารถของหัวหน้าแผนกบัญชี อยู่ใน
ระดับสูงที่สุด ส่วนหัวข้อที่มีความเหมาะสมและทําให้มีประสิทธิภาพบ้างตํ่าสุด คือ วิธีการหารายได้
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ราชพัสดุ และทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดสรรงบ
ผลประโยชน์ (เงินรายได้) และการจัดสรรงบโครงการพิเศษ (เงินรายได้โครงการพิเศษ) อยู่ในระดับตํ่า
ที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอนะจากการวิจัยว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกควรให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย รูปแบบของระบบการเงินควร
มุ่งเน้นความโปร่งใส ความเป็นธรรม การรับรู้ของประชาคม การรายงานและการตรวจสอบได้ และ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ควรใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
บริหารงาน และประเมินผลการดําเนินงานของระบบการเงินมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี  3 
วิธีการวิเคราะห์ 

 
  การวิเคราะห์ครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงิน
ฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ผู้วิเคราะห์ได้
ดําเนินการวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 
 
3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 การวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 3.1.1 กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 
 3.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และงานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3.1.3 ออกแบบการวิเคราะห์ 
 3.1.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.6 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.7 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และงานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ออกแบบวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 3.2.1 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 3.2.2 ข้อมูลรายได้จากดอกเบ้ียเงินฝาก รายได้ค่าตอบแทนหรือเงินปันผล และกําไรที่เกิดขึ้น
จากการจําหน่ายเงินลงทุน จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย 
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ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University 
Fiscal Management Information System: KKUFMIS) 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางสํารวจข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์สร้างขึ้น ได้แก่ ตารางสํารวจข้อมูล
สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตารางสํารวจ
ข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุน จําแนกประเภทตามสัดส่วนนโยบายการบริหารเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็น
เครื่องมือ 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ผู้วิเคราะห์ใช้ในการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 3.4.1 ค่าร้อยละ โดยการคํานวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละรายการเทียบกับข้อมูลรวม
ทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย สูตรการคํานวณเป็นดังน้ี 
 
    
 
 
  โดย X คือ จํานวนข้อมูลที่ต้องการนํามาหาค่าร้อยละ 
   N คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมด 
 
 3.4.2 ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Mean) โดยการคํานวณหาผลตอบแทนเมื่อข้อมูลแต่
ละค่ามีความสําคัญไม่เท่ากัน สูตรการคํานวณเป็นดังน้ี 

      
 
  โดย Xi คือ ค่าของจ้อมูลตัวที่ i 
   Wi คือ นํ้าหนักของข้อมูลตัวที่ i 
   N คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมด 
   ∑ คือ ผลรวม 

ร้อยละ (%)  = X*100 
 N 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 
 ผู้วิเคราะห์ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์คํานวณข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
ด้วยการพรรณนาโดยใช้ผลรวม ผลการเปรียบเทียบข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก ค่าตํ่าสุด 
และค่าสูงสุด ซึ่งมีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลง การ
เปรียบเทียบสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ 

 
  รายงานการวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และข้อมูลรายได้
จากดอกเบ้ียเงินฝาก รายได้ค่าตอบแทนหรือเงินปันผล และกําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุน 
จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบ
บัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Fiscal Management 
Information System: KKUFMIS) ซึ่งมีการจําแนกการวิเคราะห์และมีผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 4.1 ภาพรวมสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 4.2 สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน และอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จําแนกตามประเภทการลงทุน 
  4.2.1 การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  4.2.2 การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  4.2.3 การลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  4.2.4 การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  4.2.5 การลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 4.3 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 
เดือน สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ 
 4.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 4.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนของนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวทิยาลัย 
ขอนแก่น 
 4.6 แนวทางการเพ่ิมรายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

4.1 ภาพรวมสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 การบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือปฏิบัติการบริหารเงินลงทุนจากการกําหนด
กรอบนโยบายตามช่วงเวลาปัจจุบัน ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการ
ลงทุนตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 
กันยายน พ.ศ. 2560 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่  1  จัดสรรเงินเพ่ือสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท 
 ส่วนที่  2  จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
 ส่วนที่  3  จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนทีม่ีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ไม่เกินร้อยละ 40 
 ส่วนที่  4  การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่เกินร้อยละ 3 
 
ตารางที่ 5  สรุปภาพรวมสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า มูลค่าสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2560 ณ  วันที่  30 กันยายน  2560 จํ านวน 
13,655,768,814.95 บาท ปีงบประมาณ พ .ศ . 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 
15,023,542,358.29 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 
15,784,516,088.55 บาท  
 ซึ่งจะพบว่ามูลค่าสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นทุกปี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,367,773,543.34 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.02 ของการเปลี่ยนแปลง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 760,973,730.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 ของการเปลี่ยนแปลง และสามารถแสดงเป็นแผนภูมิ

สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน
 ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2560

 ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2561

 ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2562

ส่วนท่ี 1 เงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคล่อง 603,843,472.21       74,372,089.49          382,890,632.14       
ส่วนท่ี 2 เงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความเส่ียงตํ่า 7,964,072,432.03     9,690,172,189.09      10,254,836,679.80   
ส่วนท่ี 3 เงินลงทุนผลตอบแทนสูง ความเส่ียงปานกลาง 4,482,850,304.03     4,607,441,116.20      4,618,863,929.60     
ส่วนท่ี 4 อ่ืน ๆ 605,002,606.68       651,556,963.51        527,924,847.01       

รวมสินทรัพย์และการลงทุนท้ังหมด 13,655,768,814.95 15,023,542,358.29 15,784,516,088.55 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

เปรียบเทียบมูลค่าสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 1 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดงสรุปภาพรวมสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
 การเปรียบเทียบภาพรวมสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย้อนหลัง 3 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 โดยมีรายละเอียดการ
ลงทุนของแต่ละประเภทสินทรัพย์ ดังตารางที่ 6 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

ตารางที่ 6  สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
 การคํานวณตามสัดส่วนตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใช้ฐานการคํานวณจาก 3 ส่วน 
ได้แก่ 
 -  ส่วนที่  1  จัดสรรเงินเพ่ือสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท 
 -  ส่วนที่  2  จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
 -  ส่วนที่  3  จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนทีม่ีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ไม่เกินร้อยละ 40 
 โดยสามารถแสดงมูลค่าการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนของ 3 ส่วน ได้ดังน้ี 
 
 
 

 ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2560

 ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2561

 ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2562

603,843,472.21       74,372,089.49          382,890,632.14        
603,843,472.21     74,372,089.49       382,890,632.14     

ส่วนท่ี 2 เงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความเส่ียงตํ่า
2.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ -                       -                       -                       
2.2 เงินฝากประจํา 4,725,000,000.00     6,395,000,000.00      6,500,000,000.00      
2.3 พันธบัตรรัฐบาล 108,000,000.00       158,000,000.00        300,000,000.00        
2.4 ต๋ัวแลกเงิน / หุ้นกู้ / ตราสารหน้ี 2,530,167,536.00     3,025,167,536.00      3,075,167,536.00      
2.5 กองทุนเปิดตราสารหน้ี 600,904,896.03       112,004,653.09        379,669,143.80        

7,964,072,432.03  9,690,172,189.09   10,254,836,679.80  
ส่วนท่ี 3 เงินลงทุนผลตอบแทนสูง ความเส่ียงปานกลาง

3.1 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 653,380,663.19       656,735,040.53        638,365,212.49        
3.2 กองทุนส่วนบุคคล 3,829,469,640.84     3,950,706,075.67      3,980,498,717.11      

4,482,850,304.03  4,607,441,116.20    4,618,863,929.60   
13,050,766,208.27 14,371,985,394.78  15,256,591,241.54 

605,002,606.68       651,556,963.51        527,924,847.01        
605,002,606.68      651,556,963.51      527,924,847.01     

13,655,768,814.95 15,023,542,358.29 15,784,516,088.55  

สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน

ส่วนท่ี 1 เงินฝากธนาคาร เพ่ือสภาพคล่อง
รวมส่วนท่ี 1

รวมส่วนท่ี 4
รวมสินทรัพย์และการลงทุนท้ังหมด

รวมส่วนท่ี 2 

รวมส่วนท่ี 3
รวมส่วนท่ี 1-3

ส่วนท่ี 4 อ่ืน ๆ
4.1 เงินฝากเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

ตารางที่ 7  สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน และสัดส่วนการลงทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า การลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงทุนในเงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพ
คล่อง คิดเป็นร้อยละ 4.63 ลงทุนในเงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ได้แก่ เงินฝากประจํา 
พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวแลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหน้ี และกองทุนเปิดตราสารหนี้ คิดเป็นร้อยละ 61.02 และ
ลงทุนในเงินลงทุนผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนส่วน
บุคคล คิดเป็นร้อยละ 34.35 
 การลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงทุนในเงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคล่อง คิดเป็นร้อยละ 
0.52 ลงทุนในเงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ได้แก่ เงินฝากประจํา พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัว
แลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหนี้ และกองทุนเปิดตราสารหน้ี คิดเป็นร้อยละ 67.42 และลงทุนในเงินลงทุน
ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนส่วนบุคคล คิดเป็นร้อย
ละ 32.06 

สัดส่วนการ
ลงทุนจริง

 ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2560

สัดส่วนการ
ลงทุนจริง

 ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2561

สัดส่วนการ
ลงทุนจริง

 ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2562

ส่วนท่ี 1 เงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคล่อง 603,843,472.21         74,372,089.49          382,890,632.14         

4.63% 603,843,472.21      0.52% 74,372,089.49        2.51% 382,890,632.14      

ส่วนท่ี 2 เงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความเส่ียงตํ่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

2.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - -                         - -                         - -                         

2.2 เงินฝากประจํา 36.20% 4,725,000,000.00     44.50% 6,395,000,000.00     42.60% 6,500,000,000.00     

2.3 พันธบัตรรัฐบาล 0.83% 108,000,000.00       1.10% 158,000,000.00        1.97% 300,000,000.00       

2.4 ตั๋วแลกเงิน / หุ้นกู้ / ตราสารหน้ี 19.39% 2,530,167,536.00      21.05% 3,025,167,536.00      20.16% 3,075,167,536.00      

2.5 กองทุนเปิดตราสารหน้ี 4.60% 600,904,896.03        0.78% 112,004,653.09        2.49% 379,669,143.80         

61.02% 7,964,072,432.03   67.42% 9,690,172,189.09    67.22% 10,254,836,679.80  

ส่วนท่ี 3 เงินลงทุนผลตอบแทนสูง ความเส่ียงปานกลาง ไม่เกินร้อยละ 40

3.1 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 5.01% 653,380,663.19        4.57% 656,735,040.53        4.18% 638,365,212.49         

3.2 กองทุนส่วนบุคคล 29.34% 3,829,469,640.84      27.49% 3,950,706,075.67      26.09% 3,980,498,717.11      

34.35% 4,482,850,304.03   32.06% 4,607,441,116.20   30.27% 4,618,863,929.60    

100.00% 13,050,766,208.27 100.00% 14,371,985,394.78  100.00% 15,256,591,241.54 

605,002,606.68        651,556,963.51         527,924,847.01         

605,002,606.68      651,556,963.51      527,924,847.01      

13,655,768,814.95  15,023,542,358.29 15,784,516,088.55  รวมสินทรัพย์และการลงทุนท้ังหมด

รวมส่วนท่ี 3

รวมส่วนท่ี 1-3

ส่วนท่ี 4 อ่ืน ๆ

4.1 เงินฝากเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

รวมส่วนท่ี 4

สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน

รวมส่วนท่ี 1

รวมส่วนท่ี 2 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

 การลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทุนในเงินฝากธนาคารเพื่อสภาพคล่อง คิดเป็นร้อยละ 
2.51 ลงทุนในเงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ได้แก่ เงินฝากประจํา พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัว
แลกเงิน/หุ้นกู้/ตราสารหน้ี และกองทุนเปิดตราสารหน้ี คิดเป็นร้อยละ 67.22 และลงทุนในเงินลงทุน
ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนส่วนบุคคล คิดเป็นร้อย
ละ 30.27 
 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการลงทุนของปีงบประมาณ 2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิ
ที่ 2 – 4  
 
แผนภูมิที่ 2  แสดงสัดส่วนการลงทุนตามกรอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3  แสดงสัดส่วนการลงทุนตามกรอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

แผนภูมิที่ 4  แสดงสัดส่วนการลงทุนตามกรอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
4.2 สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จําแนกตามประเภทการลงทุน 
 ประเภทการฝากและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งออกเป็น เงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน/ออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา/ออมทรัพย์พิเศษ พันธบัตรรัฐบาล/หุ้นกู้ 
กองทุนเปิดตราสารหน้ี กองทุนอสังหาริมทรัพย์ สามารถแสดงมูลค่าและสัดส่วนตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 8  สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน จําแนกตามประเภทการฝากและการลงทุน 
 

 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า จากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นย้อนหลัง 3 ปี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 โดยส่วนใหญ่ของการลงทุนมหาวิทยาลัยนําฝากในเงินฝากธนาคารประเภทฝาก

จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน

1 กระแสรายวัน/ออมทรัพย์ 603,843,472.21       4.63% 74,372,089.49         0.52% 382,890,632.140      2.51%

2 ฝากประจํา/ออมทรัพย์พิเศษ 4,725,000,000.00     36.20% 6,395,000,000.00     44.50% 6,500,000,000.000   42.60%

3 พันธบัตรรัฐบาล/หุ้นกู้ 2,638,167,536.00     20.21% 3,183,167,536.00     22.15% 3,375,167,536.000   22.12%

4 กองทุนเปิดตราสารหน้ี 600,904,896.03       4.60% 112,004,653.09       0.78% 379,669,143.800      2.49%

5 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 653,380,663.19       5.01% 656,735,040.53       4.57% 638,365,212.490      4.18%

6 กองทุนส่วนบุคคล 3,829,469,640.84     29.34% 3,950,706,075.67     27.49% 3,980,498,717.110   26.09%

13,050,766,208.27   100.00% 14,371,985,394.78   100.00% 15,256,591,241.54   100.00%รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ . 2562ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561ปีงบประมาณ พ.ศ . 2560
การฝาก/การลงทุน
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

ประจํา/ออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า มีสัดส่วนของการ
ลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ร้อยละ 36.20 ร้อยละ 44.50 และร้อยละ 42.60 ตามลําดับ 
และการลงทุนในส่วนน้อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ กองทุนเปิดตราสารหน้ี คิดเป็นร้อยละ 
4.60 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ กระแสรายวัน/ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 0.52 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คือ กองทุนเปิดตราสารหน้ี คิดเป็นร้อยละ 2.49 
 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการลงทุนของปีงบประมาณ 2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 5-7 
 
แผนภูมิที่ 5  แสดงการลงทุนจําแนกตามประเภทการฝากและการลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6  แสดงการลงทุนจําแนกตามประเภทการฝากและการลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

แผนภูมิที่ 7  แสดงการลงทุนจําแนกตามประเภทการฝากและการลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักต่อปีของสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สามารถแสดงตามตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 9  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า อัตราผลตอบแทนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักโดยภาพรวมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 ลดลงอย่างต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากความผันผวนของตลาดการเงินทั้งภายในและ

(หน่วย : ร้อยละ : ปี)
ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2560

ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ . 2562

1 กระแสรายวัน/ออมทรัพย์ 0.36 0.43 0.35
2 ฝากประจํา/ออมทรัพย์พิเศษ 1.90 1.77 1.89
3 พันธบัตรรัฐบาล/หุ้นกู้ 3.70 3.50 3.45
4 กองทุนเปิดตราสารหน้ี 1.94 1.47 2.60
5 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 6.09 6.30 5.68
6 กองทุนส่วนบุคคล 5.48 5.40 5.01

3.26 3.15 3.02

การฝาก/การลงทุน

ผลตอบแทนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

ภายนอกประเทศ โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดของสงคราม
ในประเทศต่าง ๆ เช่น คาบสมุทรเกาหลี ตะวันออกกลางหรือคาบสมุทรอาหรับ เป็นต้น โดยลดลงจาก
ร้อยละ 3.26 ร้อยละ 3.15 และร้อยละ 3.02 ตามลําดับ 
 อัตราผลตอบแทนที่รับสูงสุดของทุกปีได้มาจากการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับสูง
ถึงร้อยละ 6.09 ร้อยละ 6.30 และร้อยละ 5.68 ตามลําดับ 
 และอัตราผลตอบแทนที่รับตํ่าสุดของทุกปีได้มาจากการลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน/ออมทรัพย์ ที่ได้รับเพียงร้อยละ 0.36 ร้อยละ 0.43 และร้อยละ 0.35 ตามลําดับ 
 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงอัตราผลตอบแทนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักต่อปี ปีงบประมาณ 
2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 8 
 
แผนภูมิที่ 8  แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

 4.2.1 การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  การลงทุนในเงินฝากธนาคาร จัดประเภทเป็น เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารฝากประจํา น้อยกว่า 6 เดือน เงินฝากธนาคารฝากประจํา 6-12 
เดือน และเงินฝากธนาคารฝากประจํา มากกว่า 12 เดือน โดยแบ่งเป็นส่วนของบัญชีมหาวิทยาลัยที่นํา
เงินมาบริหาร และส่วนของบัญชีเฉพาะที่เปิดบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะกาล ไม่สามารถนําเงินมา
บริหารรวมได้ ดังแสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 10  การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 
  จากตารางที่ 10 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การลงทุนในเงินฝากธนาคารในส่วน
ของบัญชีมหาวิทยาลัย ได้ลงทุนมากที่สุดในประเภทฝากประจํา 6 – 12 เดือน จํานวน 3,925,000,000.00 
บาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยร้อยละ 1.72 ต่อปี ในส่วนของบัญชีเฉพาะได้ลงทุนมากที่สุดในประเภท
ออมทรัพย์ จํานวน 392,482,111.64 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.66 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยที่บัญชีมหาวิทยาลัยได้รับมากกว่าส่วนของบัญชีเฉพาะได้รับร้อยละ 1.06 ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน
บัญชี

จํานวนเงิน
อัตรา

ดอกเบ้ีย
จํานวน
บัญชี

จํานวนเงิน
อัตรา

ดอกเบ้ีย
กระแสรายวัน 45 57,680,569.05        - 20 225,611.53           -
ออมทรัพย์ 33 546,162,903.16      0.40 79 392,482,111.64     0.39
ฝากประจํา น้อยกว่า 6 เดือน 5 700,000,000.00     1.80 3 22,223,030.35      0.78
ฝากประจํา 6-12 เดือน 28 3,925,000,000.00  1.90 15 186,692,151.97     1.22
ฝากประจํา มากกว่า 12 เดือน 2 100,000,000.00     2.60 2 3,379,701.19        1.20

รวม/เฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 113 5,328,843,472.21 1.72 119 605,002,606.68   0.66

ประเภทบัญชีฝาก
บัญชีมหาวิทยาลัย บัญชีเฉพาะ



46 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

ตารางที่ 11  การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 
  จากตารางที่ 11 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การลงทุนในเงินฝากธนาคารในส่วน
ของบัญชีมหาวิทยาลัย ได้ลงทุนมากที่สุดในประเภทฝากประจํา 6 – 12 เดือน จํานวน 6,195,000,000.00 
บาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยร้อยละ 1.76 ต่อปี ในส่วนของบัญชีเฉพาะได้ลงทุนมากที่สุดในประเภท
ออมทรัพย์ จํานวน 435,878,318.94 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.68 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยที่บัญชีมหาวิทยาลัยได้รับมากกว่าส่วนของบัญชีเฉพาะได้รับร้อยละ 1.08 ต่อปี 
 
ตารางที่ 12  การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
  จากตารางที่ 12 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การลงทุนในเงินฝากธนาคารในส่วน
ของบัญชีมหาวิทยาลัย ได้ลงทุนมากที่สุดในประเภทฝากประจํา 6 – 12 เดือน จํานวน 5,700,000,000.00 
บาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยร้อยละ 1.81 ต่อปี ในส่วนของบัญชีเฉพาะได้ลงทุนมากที่สุดในประเภท

จํานวน
บัญชี

จํานวนเงิน
อัตรา

ดอกเบ้ีย
จํานวน
บัญชี

จํานวนเงิน
อัตรา

ดอกเบ้ีย
กระแสรายวัน 47 5,828,529.41          - 3 1,325,227.17        -
ออมทรัพย์ 31 68,543,560.08        0.46 75 435,878,318.94     0.48
ฝากประจํา น้อยกว่า 6 เดือน - -                      - 3 22,293,292.23       0.78
ฝากประจํา 6-12 เดือน 63 6,195,000,000.00   1.77 14 188,680,423.98     1.13
ฝากประจํา มากกว่า 12 เดือน 2 200,000,000.00     1.90 2 3,379,701.19        1.45

รวม/เฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 143 6,469,372,089.49  1.76 97 651,556,963.51   0.68

ประเภทบัญชีฝาก
บัญชีมหาวิทยาลัย บัญชีเฉพาะ

จํานวน
บัญชี

จํานวนเงิน
อัตรา

ดอกเบ้ีย
จํานวน
บัญชี

จํานวนเงิน
อัตรา

ดอกเบ้ีย
กระแสรายวัน 48 7,169,976.50          - 22 2,377,755.46        -
ออมทรัพย์ 31 375,720,655.64      0.36 88 449,697,999.26     0.36
ฝากประจํา น้อยกว่า 6 เดือน - -                      - 3 22,411,226.41       0.78
ฝากประจํา 6-12 เดือน 64 5,700,000,000.00  1.87 9 50,025,213.54      0.85
ฝากประจํา มากกว่า 12 เดือน 7 800,000,000.00     2.11 2 3,412,652.34        1.03

รวม/เฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 150 6,882,890,632.14  1.81 124 527,924,847.01   0.43

ประเภทบัญชีฝาก
บัญชีมหาวิทยาลัย บัญชีเฉพาะ
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

ออมทรัพย์ จํานวน 449,697,999.26 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.43 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยที่บัญชีมหาวิทยาลัยได้รับมากกว่าส่วนของบัญชีเฉพาะได้รับร้อยละ 1.38 ต่อปี 
  เมื่อเปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียที่ได้รับของบัญชีมหาวิทยาลัยและบัญชีเฉพาะที่ได้ลงทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 13  เปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียที่ได้รับของการลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562  

 
 
  จากตารางที่ 13 พบว่า อัตราดอกเบ้ียที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ของ
บัญชีมหาวิทยาลัยส่วนมากมีอัตราที่สูงกว่าบัญชีเฉพาะ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีวงเงินการลงทุนที่สูงกว่า
มากจึงมีอํานาจในการต่อรองอัตราดอกเบ้ียที่ดีกว่าจากธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงิน 
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงอัตราดอกเบ้ียการลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
ปีงบประมาณ 2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : ร้อยละ : ปี)

มหาวิทยาลัย เฉพาะ ส่วนต่าง มหาวิทยาลัย เฉพาะ ส่วนต่าง มหาวิทยาลัย เฉพาะ ส่วนต่าง
ออมทรัพย์ 0.40 0.39 0.01 0.46 0.48 -0.02 0.36 0.36 -
ฝากประจํา น้อยกว่า 6 เดือน 1.80 0.78 1.02 ไม่ได้ลงทุน 0.78 -0.78 ไม่ได้ลงทุน 0.78 -0.78
ฝากประจํา 6-12 เดือน 1.90 1.22 0.68 1.77 1.13 0.64 1.87 0.85 1.02
ฝากประจํา มากกว่า 12 เดือน 2.60 1.20 1.40 1.90 1.45 0.45 2.11 1.03 1.08

รวมโดยเฉล่ีย 1.72 0.66 1.06 1.76 0.68 1.08 1.81 0.43 1.38

ปีงบประมาณ พ.ศ . 2560
ประเภทบัญชีฝาก

ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ . 2562
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แผนภูมิที่ 9  แสดงอัตราดอกเบ้ียการลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
 4.2.2 การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ จัดประเภทตามระยะเวลาของสัญญาเป็น ต้ังแต่ 3-5 
ปี ต้ังแต่ 5-7 ปี ต้ังแต่ 7-10 ปี และต้ังแต่ 10-15 ปี ซึ่งแสดงข้อมูลเวลาถือครองเฉลี่ย จํานวนสัญญา 
จํานวนเงิน สัดส่วนแต่ละประเภท และอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยที่ได้รับ ดังแสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 14  การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ระยะเวลาสัญญา
เวลาถือครอง

เฉล่ีย (ปี)
จํานวน จํานวนเงิน สัดส่วน

อัตรา
ดอกเบ้ียเฉล่ีย

ตั้งแต่ 3-5 ปี 4.08 17 1,528,167,536.00    57.93% 3.14
ตั้งแต่ 5-7 ปี 6.96 6 580,000,000.00     20.09% 3.66
ตั้งแต่ 7-10 ปี - - -                      - -
ตั้งแต่ 10-15 ปี 13.42 6 530,000,000.00     21.98% 5.22
รวม/เฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 29 2,638,167,536.00 100.00% 3.70
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  จากตารางที่ 14 พบว่า การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ลงทุนในประเภท ต้ังแต่ 3-5 ปี มากที่สุด จํานวน 1,528,167,536.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 และ
ประเภทต้ังแต่ 10-15 ปี ได้รับอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยสูงสุด ในอัตราร้อยละ 5.22 
 
ตารางที่ 15  การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

  จากตารางที่ 15 พบว่า การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลงทุนในประเภท ต้ังแต่ 3-5 ปี มากที่สุด จํานวน 1,723,167,536.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.13 และ
ประเภทต้ังแต่ 10-15 ปี ได้รับอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยสูงสุด ในอัตราร้อยละ 4.40 
 
ตารางที่ 16  การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
  จากตารางที่ 16 พบว่า การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ลงทุนในประเภท ต้ังแต่ 3-5 ปี มากที่สุด จํานวน 1,865,167,536.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.26 และ
ประเภทต้ังแต่ 10-15 ปี ได้รับอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยสูงสุด ในอัตราร้อยละ 4.40 

ระยะเวลาสัญญา
เวลาถือครอง

เฉล่ีย (ปี)
จํานวน จํานวนเงิน สัดส่วน

อัตรา
ดอกเบ้ียเฉล่ีย

ตั้งแต่ 3-5 ปี 3.30 20 1,723,167,536.00   54.13% 3.02
ตั้งแต่ 5-7 ปี 5.71 6 430,000,000.00     13.51% 3.60
ตั้งแต่ 7-10 ปี - - -                      - -
ตั้งแต่ 10-15 ปี 12.15 10 1,030,000,000.00  32.36% 4.40
รวม/เฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 36 3,183,167,536.00 100.00% 3.50

ระยะเวลาสัญญา
เวลาถือครอง

เฉล่ีย (ปี)
จํานวน จํานวนเงิน สัดส่วน

อัตรา
ดอกเบ้ียเฉล่ีย

ตั้งแต่ 3-5 ปี 3.98 18 1,865,167,536.00    55.26% 2.90
ตั้งแต่ 5-7 ปี 6.67 6 430,000,000.00     12.74% 3.60
ตั้งแต่ 7-10 ปี 7.10 1 50,000,000.00      1.48% 3.00
ตั้งแต่ 10-15 ปี 12.18 10 1,030,000,000.00  30.52% 4.40
รวม/เฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 35 3,375,167,536.00 100.00% 3.45
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  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 ในแต่ละประเภทจะพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจชะลอตัว แต่อัตรา
ดอกเบ้ียที่ได้รับในภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงอัตราดอกเบ้ียการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 10 
 
แผนภูมิที่ 10  แสดงอัตราดอกเบ้ียการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
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 4.2.3 การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  การลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี แสดงเป็นมูลค่า NAV จัดประเภทเป็น กองทุนแบบ
กําหนดระยะเวลา (Fixed Term Fund) และกองทุนประเภทของจํานวนวันที่จะได้รับเงินหลังทําการ
หลังการสั่งขาย คือ ไม่เกิน T+1 และ (T+2) ถึง (T+5) ซึ่งแสดงข้อมูลจํานวนกองทุน จํานวนเงิน และ
อัตราผลตอบแทนเฉล่ียที่ได้รับ ดังแสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 17  การลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
  จากตารางที่ 17 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีมากที่สดุ 
จํานวน 600,904,896.03 บาท และอัตราผลตอบแทนคาดการณ์ (Expected Return Rate) ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูงถึงร้อยละ 2.60 
  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนคาดการณ์ (Expected Return Rate) การลงทุน
ในกองทุนตราสารหน้ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน NAV (บาท) ผลตอบแทน จํานวน NAV (บาท) ผลตอบแทน จํานวน NAV (บาท) ผลตอบแทน
Fixed Term Fund 1 25,212,037.29     2.70 1 25,143,324.26     2.70 3 101,356,231.16   2.75
ไม่เกิน T+1 4 81,617,976.79     2.02 3 86,861,328.83     1.05 3 125,077,604.54   1.47
(T+2) ถึง (T+5) 6 494,074,881.95   1.28 - -                   - 4 153,235,308.10   3.33
รวม/เฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 11 600,904,896.03 1.94 4 112,004,653.09 1.47 10 379,669,143.80 2.60

ปีงบประมาณ พ.ศ . 2562ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561ปีงบประมาณ พ.ศ . 2560
ประเภท
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แผนภูมิที่ 11  แสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
 4.2.4 การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ตามกรอบนโยบายการลงทุนที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด ระบุให้การลงทุนประเภทน้ีอยู่ในส่วนที่ 3 จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง 
ความเสี่ยงปานกลาง แสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 18  การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
หมายเหตุ:  
1. กําไร*  หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น 
2. สูตรที่ใช้ในการคํานวณ 
 2.1 ผลตอบแทน = (NAV – ทุนสะสม) + เงินปันผล 

ปีงบประมาณ ทุนสะสม ลดทุน
ราคาทุน
คงเหลือ

NAV กําไร* เ งินปันผลสะสม
ผลตอบแทน

สะสม
ร้อยละ

ผลตอบแทน
พ.ศ. 2560 644,236,981.40  12,076,719.32  632,160,262.08  653,380,663.19  21,220,401.12  100,241,245.19  121,461,646.31  6.09
พ.ศ. 2561 644,300,000.00 14,200,000.00 630,100,000.00 656,700,000.00 26,600,000.00 139,300,000.00 165,900,000.00 6.31
พ.ศ. 2562 644,300,000.00 21,000,000.00 623,300,000.00 638,300,000.00 15,000,000.00 167,400,000.00 182,400,000.00 5.68
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 2.2 ผลตอบแทน (%) = (ผลตอบแทน/ทุนสะสม) x 100% 
 2.3 ผลตอบแทน (%/yr) แต่ละกองทุน = ผลตอบแทน (%) / ระยะเวลาลงทุน (yr) 
 2.4 ผลตอบแทน (%/yr) เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก = ∑ [ทุนสะสม x (%/yr)]กองทุน / ∑ ทุนสะสม 
 
  จากตารางที่ 18 พบว่า การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ไม่ได้มีการลงทุนเพ่ิมถือครองไว้เพียงกองทุนเดิม ราคามูลค่า NAV 
ก็ยังคงสอดคล้องกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจ ยังคงมีผลกําไรที่ดี เงินปันผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 39,058,754.81 บาท และเงินปันผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 28,100,000.00 บาท 
  ผลตอบแทนคาดการณ์ (Expected Return Rate) ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 เป็นร้อยละ 6.09 ต่อปี ร้อยละ 6.31 ต่อปี และร้อยละ 5.68 ต่อปี ตามลําดับ โดยเฉล่ีย
อัตราร้อยละ 6.03 ต่อปี ซึ่งจัดว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของ
การลงทุน 
  ทั้ ง น้ี  สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงผลตอบแทนกองทุนอสังหาริมทรัพย์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 12 
 
แผนภูมิที่ 12  แสดงอัตราผลตอบแทนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
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 4.2.5 การลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลตามกรอบนโยบายการลงทุนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
ระบุให้การลงทุนประเภทน้ีอยู่ในส่วนที่ 3 จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง ความ
เสี่ยงปานกลาง แสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 19  การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
หมายเหตุ:  
1. ส่วนงานอ่ืนร่วมลงทุน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นร่วมลงทุน 179.5 ล้านบาท และวิทยาลัย
นานาชาติร่วมลงทุน 27 ล้านบาท 
2. สูตรที่ใช้ในการคํานวณ 
 2.1 ผลประโยชน์ (ล้านบาท) = (NAV – ทุนสะสม) + ผลประโยชน์รับรู้ 
 2.2 ผลประโยชน์ (%) = (ผลประโยชน์/ทุนสะสม) x 100% 
 2.3 ผลประโยชน์ (%/yr) แต่ละกองทุน = ผลประโยชน์ (%) / ระยะเวลาลงทุน (yr) 
 2.4 ผลประโยชน์ (%/yr) เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก = ∑ [ทุนสะสม x (%/yr)]กองทุน / ∑ ทุนสะสม 
 
  จากตารางที่ 19 พบว่า มหาวิทยาลัยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 ทั้งสิ้น 2,706,500,000.00 บาท ซึ่งมีส่วนงานร่วมลงทุน ได้แก่ วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่นร่วมลงทุน 179,500,000.00 บาท และวิทยาลัยนานาชาติร่วมลงทุน 27,000,000.00 ล้านบาท 
เงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 127,230,359.16 บาท และเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 32,900,000.00 บาท 
  ผลตอบแทนคาดการณ์ (Expected Return Rate) ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 เป็นร้อยละ 5.48 ต่อปี ร้อยละ 5.42 ต่อปี และร้อยละ 5.01 ต่อปี ตามลําดับ โดยเฉล่ีย

NAV หัก ทุนสะสม
ถอน

ผลประโยชน์
สะสม

รวมผลประโยชน์
สะสม

%
ร้อยละ

ผลตอบแทน

พ.ศ. 2560 2,706,500,000.00 3,829,469,640.84   1,122,969,640.84  125,000,000.00 1,247,969,640.84   46.11  5.48
พ.ศ. 2561 2,706,500,000.00 3,950,700,000.00 1,244,200,000.00 131,000,000.00 1,375,200,000.00 50.81  5.42
พ.ศ. 2562 2,706,500,000.00 3,980,600,000.00 1,274,100,000.00 134,000,000.00 1,408,100,000.00 52.03  5.01

ปีงบประมาณ ทุนสะสม ราคา NAV

ผลประโยชน์
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

อัตราร้อยละ 5.30 ต่อปี ซึ่งจัดว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของ
การลงทุน 
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 13 
 
แผนภูมิที่ 13  แสดงอัตราผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
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4.3 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน 
สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 
เดือน สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 20  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน สูงสุด
ของธนาคารพาณิชย์ 

 
 
 จากตารางที่ 20 พบว่า โดยภาพรวมของการลงทุนในประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจํา 12 เดือน สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีผลตอบแทนแทนรวมร้อยละ 3.26 ต่อปี ร้อยละ 
3.15 ต่อปี และร้อยละ 3.02 ต่อปี ตามลําดับ โดยได้รับสูงกว่าร้อยละ 1.56 ร้อยละ 1.40 และร้อยละ 
1.02 ตามลําดับ หากคํานวณตามมูลค่าที่มหาวิทยาลัยได้ลงทุนน้ัน จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นจํานวน
เงินที่สูงพอสมควร 
 ทั้งนี้ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจํา 12 เดือน สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ ได้ดังแผนภูมิที่ 14 
 
 
 
 

(หน่วย : ร้อยละ)

มหาวิทยาลัย
สูงสุด

ธนาคาร
พาณิชย์

ส่วนต่าง มหาวิทยาลัย
สูงสุด

ธนาคาร
พาณิชย์

ส่วนต่าง มหาวิทยาลัย
สูงสุด

ธนาคาร
พาณิชย์

ส่วนต่าง

กระแสรายวัน/ออมทรัพย์ 0.36 1.70 -1.34 0.43 1.75 -1.32 0.35 2.00 -1.65
ฝากประจํา/ออมทรัพย์พิเศษ 1.90 1.70 0.20 1.77 1.75 0.02 1.89 2.00 -0.11
พันธบัตรรัฐบาล/หุ้นกู้ 3.70 1.70 2.00 3.50 1.75 1.75 3.45 2.00 1.45
กองทุนเปิดตราสารหน้ี 1.94 1.70 0.24 1.47 1.75 -0.28 2.60 2.00 0.60
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 6.09 1.70 4.39 6.30 1.75 4.55 5.68 2.00 3.68
กองทุนส่วนบุคคล 5.48 1.70 3.78 5.40 1.75 3.65 5.01 2.00 3.01
ผลตอบแทนรวม 3.26 1.70 1.56 3.15 1.75 1.40 3.02 2.00 1.02

ปีงบประมาณ พ.ศ . 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ . 2562

การฝาก/การลงทุน
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

แผนภูมิที่ 14  แสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน 
สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ 
 

 
 
4.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 การบริหารเงินสดของมหาวิทยาลัยให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารเงิน หรือการลงทุนใน
สินทรัพย์ทางการเงิน ถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สําคัญไม่ว่าแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลัยจะได้มา
จากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง เมื่อมหาวิทยาลัยนําเงินสดไปลงทุนสิ่งที่
ได้รับกลับมาเรียกว่า ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ผลตอบแทน (Return) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับในรูปแบบต่าง ๆ จากการลงทุน 
เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล และกาํไรจากส่วนต่างของราคาเมื่อขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) เป็นต้น  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรู้รายได้จากการลงทุนตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
และทําการบันทึกบัญชีผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University 
Fiscal Management Information System: KKUFMIS) แสดงตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 21  รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

 
 
 จากตารางที่ 21 พบว่า การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 17,148,978.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.61 และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 13,701,214.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.96 ซึ่งถือว่าเป็นกระแสเงินสดรับที่มหาวิทยาลัย
สามารถนําเงินไปใช้จ่ายได้ดีพอสมควร 
 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงรายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

รายการผลตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ . 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ . 2562

รายได้จากดอกเบ้ียเงินฝาก 190,861,009.04            225,442,447.92            251,493,375.85            

รายได้ค่าตอบแทนหรือเงินปันผล 57,562,503.89              40,561,884.53              33,137,501.68              

กําไรท่ีเกิดข้ึนจากการจําหน่ายเงินลงทุน 10,835,795.03              10,403,954.38              5,478,623.33                

รวมท้ังส้ิน 259,259,307.96          276,408,286.83           290,109,500.86           
การ เปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561

ส่วนต่างการ เปล่ียนแปลง 17,148,978.87             13,701,214.03             
ร้ อยละการ เปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึ น  6.61 % เ พ่ิมข้ึ น  4.96 %
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แผนภูมิที่ 15  แสดงรายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
4.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนของนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นดําเนินการเงินลงทุนโดยปฏิบัติตามนโยบายการบริหารเงินลงทุนตามมติ
สภามหาวิทยาลัยในการ ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 
2560 และภายใ ต้ วิ ธี การดํ า เ นินการลงทุนตามมติคณะกรรมการการเ งินและ  ทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 
5 มิถุนายน 2562 และมีหลักการในการตรวจสอบ ควบคุมความมีอยู่จริง และความครบถ้วนของบัญชี
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ที่มีความน่าเช่ือถือและให้อัตราดอกเบ้ียสูง 
ลงทุนในสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือสูง
ไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB แสดงตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 22  วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 
 จากตารางที่ 22 พบว่า มหาวิทยาลัยให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงและได้รับการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือสูงไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB ซึ่งอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการ
ชําระหน้ีปานกลาง ความผันผวนอาจมีผลให้ความสามารถในการชําระหน้ีลดลง เมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่สูงกว่า แต่โดยส่วนมากของการลงทุนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 อยู่ในระดับ 
BBB+ ขึ้นไปโดยระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยสามารถลงทุน แสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ จัดอันดับค วาม
น่าเช่ื อถือตามกรอบของ

สภามหาวิทยาลัย
 ผู้ พิจารณาให้ค วามเห็นชอบ

ส่วนท่ี 1 เงินฝากธนาค าร เพ่ือสภาพค ล่อง  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ี
ได้รับมอบหมาย

ส่วนท่ี 2 เ งินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ค วามเส่ียงตํ่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50
2.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2.2 เงินฝากประจํา

2.3 พันธบัตรรัฐบาล

2.4 ต๋ัวแลกเงิน / หุ้นกู้ / ตราสารหน้ี ไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB

2.5 กองทุนเปิดตราสารหน้ี ไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB

ส่วนท่ี 3 เ งินลงทุนผลตอบแทนสูง ค วามเส่ียงปานกลาง ไม่เกินร้อยละ  40
3.1 กองทุนอสังหาริมทรัพย์

3.2 กองทุนส่วนบุคคล ไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB

4.1 เงินฝากเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ี
ได้รับมอบหมาย

 พิจารณาโดยณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน และสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ี
ได้รับมอบหมาย

ส่วนท่ี 4 อ่ืน ๆ

สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน
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ตารางที่ 23  ระดับความเสี่ยงของการลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ระดับ TRIS 
Fitch 

(ประเทศไทย) 
คําอธบิาย 

1 AAA AAA (tha) 
อันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงตํ่าที่สุด มีความสามารถ
ในการชําระหน้ีสูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก 

2 
AA+ 
AA 
AA- 

AA+ (tha) 
AA (tha) 
AA- (tha) 

มีความเสี่ยงตํ่ามากและมีความสามารถในการชําระหน้ีสูง
มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

3 
A+ 
A 
A- 

A+ (tha) 
A (tha) 
A- (tha) 

มีความเสี่ยงตํ่า มีความสามารถในการชําระหน้ีสูง 

4 
BBB+ 
BBB 

BBB+ (tha) 
BBB (tha) 

มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชําระหน้ีปานกลาง 
ความผันผวนอาจมีผลให้ความสามารถในการชําระหน้ี
ลดลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

 
 จากตารางที่ 23 พบว่า หลักทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยลงทุนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่าถึงระดับปาน
กลาง โดยในหลักทรัพย์ที่ความเสี่ยงในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่าง
คุ้มค่า 
 ทั้งน้ี การลงทุนดังกล่าวดําเนินการตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ เพ่ือให้การบริหารการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
เสถียรภาพ สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ย่ังยืน อันเป็นกลไกที่สําคัญอย่างหน่ึงที่จะทําให้
มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ในการดําเนินการที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่เคยขาดสภาพคล่องทาง
การเงินจากการลงทุน และได้รับผลประโยชน์เป็นมูลค่าจํานวนมาก 
 
 
 
 
 



62 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

4.6 แนวทางการเพิ่มรายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีมูลค่าการลงทุนในประเภทเงินฝากธนาคารและเงิน
ลงทุน ทั้งสิ้น 15,784,516,088.55 บาท โดยเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยสามารถบริหารได้ จํานวน 
15,256,591,241.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.66 และส่วนของบัญชีเงินฝากเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์
เฉพาะที่ไม่สามารถนําเงินมาบริหารร่วมได้ จํานวน 527,924,847.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.34  
 จากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่อัตราดอกเบ้ียเงินฝากต่ํา ตลาดหุ้นมีความผันผวน ผลกระทบจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงโรคระบาดที่ไม่อาจคาดคิด 
มหาวิทยาลัยสามารถหาแนวทางการเพ่ิมรายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ดังน้ี 
 4.6.1 หากมหาวิทยาลัยลงทุนในส่วนที่ 3 จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง 
ความเสี่ยงปานกลาง ให้เต็มกรอบวงเงินร้อยละ 40 อาจทําให้รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้นด้วย 
 4.6.2 หากนําเงินในส่วนที่ 4 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งมีมูลค่า
โดยเฉล่ีย 5 – 6 ร้อยล้านต่อปี มาร่วมบริหารในการลงทุนจะทําให้รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
สูงขึ้น 
 4.6.3 ต้องสืบเสาะ สืบค้น ค้นคว้าความรู้ด้านการลงทุนอย่างสม่ําเสมอ เน่ืองจากมีผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเปลี่ยนแปลงทุกวัน 
 4.6.4 หากมหาวิทยาลัยมีผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหารเงิน เพ่ือทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลที่ใช้
ประกอบการตัดสินใจในการแผนการดําเนินงานและสนับสนุนข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย จะได้ข้อมูลที่ทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
และเศรษฐกิจโลก 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิเคราะห์ 

 
  การวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ
สินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเภทต่าง ๆ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 และเพ่ือศึกษาแนวโน้มและทิศทางที่มหาวิทยาลัยควรลงทุน ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทนุที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และข้อมูลรายได้จาก
ดอกเบ้ียเงินฝาก รายได้ค่าตอบแทนหรือเงินปันผล และกําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุน จาก
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทนุ
รายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System: KKUFMIS) นํามาสร้างเป็นตารางสํารวจข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 
เพ่ือคํานวณหาค่าผลการเปรียบเทียบข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ซึ่ง
มีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลง การเปรียบเทียบสถานภาพ
สินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ
ดําเนินงานและสนับสนุนขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สรุปผลได้ดังน้ี 
 5.1.1 ภาพรวมสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  มูลค่าสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 13,655,768,814.95 บาท ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 15,023,542,358.29 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 15,784,516,088.55 บาท  
  ซึ่งจะพบว่ามูลค่าสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,367,773,543.34 บาท คิด
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เป็นร้อยละ 10.02 ของการเปลี่ยนแปลง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จํานวน 760,973,730.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 ของการเปลี่ยนแปลง 
 
 5.1.2 สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน และอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จําแนกตามประเภทการลงทุน 
  5.1.2.1 การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การลงทุนในเงินฝากธนาคารในส่วนของบัญชี
มหาวิทยาลัย ได้ลงทุนมากที่สุดในประเภทฝากประจํา 6 – 12 เดือน จํานวน 3,925,000,000.00 บาท 
โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.72 ต่อปี ในส่วนของบัญชีเฉพาะได้ลงทุนมากที่สุดในประเภทออม
ทรัพย์ จํานวน 392,482,111.64 บาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยร้อยละ 0.66 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบ้ีย
เฉลี่ยที่บัญชีมหาวิทยาลัยได้รับมากกว่าส่วนของบัญชีเฉพาะได้รับร้อยละ 1.06 ต่อปี 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การลงทุนในเงินฝากธนาคารในส่วนของบัญชี
มหาวิทยาลัย ได้ลงทุนมากที่สุดในประเภทฝากประจํา 6 – 12 เดือน จํานวน 6,195,000,000.00 บาท โดย
มีอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยร้อยละ 1.76 ต่อปี ในส่วนของบัญชีเฉพาะได้ลงทุนมากที่สุดในประเภทออมทรัพย์ 
จํานวน 435,878,318.94 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.68 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยที่บัญชี
มหาวิทยาลัยได้รับมากกว่าส่วนของบัญชีเฉพาะได้รับร้อยละ 1.08 ต่อปี 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การลงทุนในเงินฝากธนาคารในส่วนของบัญชี
มหาวิทยาลัย ได้ลงทุนมากที่สุดในประเภทฝากประจํา 6 – 12 เดือน จํานวน 5,700,000,000.00 บาท โดย
มีอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยร้อยละ 1.81 ต่อปี ในส่วนของบัญชีเฉพาะได้ลงทุนมากที่สุดในประเภทออมทรัพย์ 
จํานวน 449,697,999.26 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.43 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยที่บัญชี
มหาวิทยาลัยได้รับมากกว่าส่วนของบัญชีเฉพาะได้รับร้อยละ 1.38 ต่อปี 
   โดยอัตราดอกเบ้ียที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ของบัญชี
มหาวิทยาลัยส่วนมากมีอัตราที่สูงกว่าบัญชีเฉพาะ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีวงเงินการลงทุนที่สูงกว่า
มากจึงมีอํานาจในการต่อรองอัตราดอกเบ้ียที่ดีกว่าจากธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงิน 
  5.1.2.2 การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงทุนในประเภท ต้ังแต่ 3-5 ปี มากที่สุด จํานวน 
1,528,167,536.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 และประเภทต้ังแต่ 10-15 ปี ได้รับอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย
สูงสุด ในอัตราร้อยละ 5.22 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงทุนในประเภท ต้ังแต่ 3-5 ปี มากที่สุด จํานวน 
1,723,167,536.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.13 และประเภทต้ังแต่ 10-15 ปี ได้รับอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย
สูงสุด ในอัตราร้อยละ 4.40 
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   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทุนในประเภท ต้ังแต่ 3-5 ปี มากที่สุด จํานวน 
1,865,167,536.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.26 และประเภทต้ังแต่ 10-15 ปี ได้รับอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย
สูงสุด ในอัตราร้อยละ 4.40 
   ซึ่งเมื่อวิเคราะห์การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ในแต่ละประเภทจะพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจชะลอตัว 
แต่อัตราดอกเบ้ียที่ได้รับในภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
  5.1.2.3 การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีมากที่สุด จํานวน 
600,904,896.03 บาท และอัตราผลตอบแทนคาดการณ์ (Expected Return Rate) ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สูงถึงร้อยละ 2.60 
  5.1.2.4 การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
   การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 ไม่ได้มีการลงทุนเพ่ิมถือครองไว้เพียงกองทุนเดิม ราคามูลค่า NAV ก็ยังคง
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจ ยังคงมีผลกําไรที่ดี เงินปันผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 39,058,754.81 บาท และเงินปันผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 28,100,000.00 บาท 
   ผลตอบแทนคาดการณ์ (Expected Return Rate) ที่ได้รับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นร้อยละ 6.09 ต่อปี ร้อยละ 6.31 ต่อปี และร้อยละ 5.68 ต่อปี ตามลําดับ โดย
เฉลี่ยอัตราร้อยละ 6.03 ต่อปี ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วจัดว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อ
เทียบกับความเสี่ยงของการลงทุน 
  5.1.2.5 การลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,706,500,000.00 
บาท ซึ่งมีส่วนงานร่วมลงทุน ได้แก่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นร่วมลงทุน 179,500,000.00 บาท และ
วิทยาลัยนานาชาติร่วมลงทุน 27,000,000.00 ล้านบาท เงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 127,230,359.16 บาท และเงิน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 32,900,000.00 บาท 
   ผลตอบแทนคาดการณ์ (Expected Return Rate) ที่ได้รับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นร้อยละ 5.48 ต่อปี ร้อยละ 5.42 ต่อปี และร้อยละ 5.01 ต่อปี ตามลําดับ โดย
เฉลี่ยอัตราร้อยละ 5.30 ต่อปี ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วจัดว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อ
เทียบกับความเสี่ยงของการลงทุน 
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 5.1.3 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 
เดือน สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ 
  โดยภาพรวมของการลงทุนในประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 
12 เดือน สูงสุดของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีผลตอบแทนแทนรวมร้อยละ 3.26 ต่อปี ร้อยละ 3.15 ต่อปี 
และร้อยละ 3.02 ต่อปี ตามลําดับ โดยได้รับสูงกว่าร้อยละ 1.56 ร้อยละ 1.40 และร้อยละ 1.02 
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วหากคํานวณตามมูลค่าที่มหาวิทยาลัยได้ลงทุนน้ัน จะได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นจํานวนเงินที่สูงพอสมควร 
 
 5.1.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
  การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 17,148,978.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.61 และผลตอบแทนจาก
การลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 13,701,214.03 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.96 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วถือว่าเป็นกระแสเงินสดรับที่มหาวิทยาลัยสามารถนําเงิน
ไปใช้จ่ายได้ดีพอสมควร 
 
 5.1.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนของนโยบายการบริหารเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  หลักทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยลงทุนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่าถึงระดับปานกลาง โดยใน
หลักทรัพย์ที่ความเสี่ยงในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่า 
  ทั้งน้ี การลงทุนดังกล่าวดําเนินการตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดอยู่ภายใต้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้การบริหารการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ย่ังยืน อันเป็นกลไกที่สําคัญ
อย่างหน่ึงที่จะทําให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ในการดําเนินการที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่เคยขาด
สภาพคล่องทางการเงินจากการลงทุน และได้รับผลประโยชน์เป็นมูลค่าจํานวนมาก 
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 5.1.6 แนวทางการเพิ่มรายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 
  5.1.6.1 หากมหาวิทยาลัยลงทุนในส่วนที่ 3 จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มี
ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ให้เต็มกรอบวงเงินร้อยละ 40 อาจทําให้รายได้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนสูงขึ้นด้วย 
  5.1.6.2 หากนําเงินในส่วนที่ 4 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ซึ่งมีมูลค่าโดยเฉลี่ย 5 – 6 ร้อยล้านต่อปี มาร่วมบริหารในการลงทุนจะทําให้รายได้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนสูงขึ้น 
  5.1.6.3 ต้องสืบเสาะ สืบค้น ค้นคว้าความรู้ด้านการลงทุนอย่างสม่ําเสมอ เน่ืองจากมี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเปลี่ยนแปลงทุกวัน 
  5.1.6.4 หากมหาวิทยาลัยมีผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านการบริหารเงิน เพ่ือทําหน้าที่
นําเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแผนการดําเนินงานและสนับสนุนข้อมูลในการวางแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จะได้ข้อมูลที่ทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และเศรษฐกิจโลก 
 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
 จากสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 มีข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปสู่การวางแผนการ
บริหารเงิน หรือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 5.2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการพยากรณ์กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย เพ่ือการวาง
แผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 5.2.2 การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ความเสี่ยงตํ่า แต่ผลตอบแทนดอกเบ้ียก็ตํ่ามาก 
ควรให้ความยืดหยุ่นในการบริหารเงินลงทุนไปที่ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้มากข้ึน เพ่ือ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น 
 5.2.3 ควรพิจารณาให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการลงทุน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 5.2.4 กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรพิจารณาจัดหาผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหารเงิน 
เพ่ือทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแผนการดําเนินงานและสนับสนุนข้อมูล
ในการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ 
 จากการวิเคราะห์สถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 มีข้อเสนอแนะสําหรับการวิเคราะห์ในครั้งถัดไป ดังน้ี 
 5.3.1 ควรมีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น รายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพ่ือแสดงทิศทางของการดําเนินการในการเพ่ิมรายได้
ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
 5.3.2 ควรมีโปรแกรมสําเร็จรูป หรือเคร่ืองมือทางการเงินมาช่วยในการเก็บข้อมูล 
ประมวลผล และการเสนอข้อมูลที่ทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างความ
คุ้มค่าของเงินลงทุน ให้สามารถทํากําไร เพ่ิมผลประโยชน์ และเพ่ิมผลตอบแทนให้สูงขึ้น 
 5.3.3 ควรมีแหล่งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เช่ือถือได้ เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3.4 ควรมีการวิเคราะห์แนวทางการเพ่ิมรายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่สินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก ก 
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 
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  3 เดือน     6 เดือน     12 เดือน     24 เดือน   

กรุงเทพ 0.5000 - 0.6250 1.0000 1.2500 1.5000 1.5000
กรุงไทย 0.5000 0.9000 1.1500 - 1.3500 1.3000 1.4500
กสิกรไทย 0.5000 0.9000 1.1500 1.3000 1.4500
ไทยพาณิชย์ 0.5000 0.9000 1.1500 1.4000 1.4500
กรุงศรีอยุธยา 0.3000 0.9000 - 1.0000 1.1500 - 1.2000 1.3500 1.5000
ทหารไทย 0.1250 - 0.7500 0.5000 - 0.6500 0.6500 0.7500 - 1.0000 1.0000 - 1.2500
ยูโอบี 0.2500 0.8000 1.0500 1.3000 1.4500
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.4000 1.0500 1.3000 1.5500 1.8000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 0.2500 - 2.5000 0.5500 - 0.8000 0.8000 - 1.0500 1.0500 - 1.3000 1.1500 - 1.4000
ธนชาต 0.2000 - 0.4000 0.9500 - 1.0000 1.1500 - 1.2000 1.5000 1.6500
ทิสโก้ 0.5000 - 1.0000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000
เมกะ สากลพาณิชย์ 0.2500 1.1000 - 1.2000 1.2500 - 1.3500 1.4000 - 1.5000 -
เกียรตินาคิน 0.5000 1.1500 - 1.3000 1.2500 - 1.4000 1.3500 - 1.5000 1.4000 - 1.5500
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.6250 - 1.2500 1.4500 1.5000 1.7000 1.8000
ไอซีบีซี (ไทย) 0.6250 - 1.3000 1.4500 - 1.5000 1.5500 - 1.6000 1.6500 - 1.7000 1.7500 - 1.8000
ไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย 0.7000 1.5000 1.6000 1.7000 1.7000
แห่งประเทศจีน(ไทย) 0.5000 1.2500 - 1.5000 1.3750 - 1.5000 1.4500 - 1.6250 1.5000 - 1.6250
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - - - - -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์  (ไทย) 0.0500 0.2500 0.2500 0.2500 -
ตํ่าสุด - สูงสุดของ ธนาค ารพาณิช ย์จดทะเบียนในประเทศ 0.0500 - 2.5000 0.2500 - 1.5000 0.2500 - 1.6000 0.2500 - 1.7000 1.0000 - 1.8000

ซิต้ีแบงก์ 0.3000 0.7000 0.7500 0.8500 0.9500
ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน 0.1000 0.2500 0.3500 0.5000 -
ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน - - - - -
ดอยซ์แบงก์ - - - - -
เจพีมอร์แกน เชส - - - - -
แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน - - - - -
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 0.7500 - 1.0000 1.5000 1.6000 1.7000 1.7000
อาร์ เอช บี 0.8500 - 1.1000 1.1500 - 1.2500 1.3500 - 1.4500 1.5500 - 1.7500 -
โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน 0.4000 - - 0.6500 - - 0.8000 - - 0.8000 -
มิซูโฮ - - - - -
บีเอ็นพี พารีบาส์ - - - - -

ตํ่าสุด - สูงสุดข อง สาข าธนาค าร ต่างประเทศ 0.1000 - 1.1000 0.2500 - 1.5000 0.3500 - 1.6000 0.5000 - 1.7500 0.9500 - 1.7000

สาข าธนาค าร ต่างประเทศ

อัตร าดอกเบ้ียเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ ประจําวันท่ี  30 กันยายน 2560

 ธนาค าร      ออมทรัพย์   
  ประจํา  

ธนาค ารพาณิช ย์จดทะเบียนในประเทศ
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  3 เดือน     6 เดือน     12 เดือน     24 เดือน   

กรุงเทพ 0.5000 - 0.6250 1.0000 1.2500 1.5000 1.5000
กรุงไทย 0.5000 0.9000 1.1500 - 1.3500 1.3000 1.4500
กสิกรไทย 0.5000 0.9000 1.1500 1.3000 1.4500
ไทยพาณิชย์ 0.5000 0.9000 1.1500 1.4000 1.4500
กรุงศรีอยุธยา 0.3000 0.9000 - 1.0000 1.1500 - 1.2000 1.3500 1.5000
ทหารไทย 0.1250 - 0.7500 0.5000 - 0.6500 0.6500 0.7500 - 1.0000 1.0000 - 1.2500
ยูโอบี 0.2500 0.8000 1.0500 1.3000 1.4500
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.4000 1.0500 1.3000 1.5500 1.7000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) - - - - -
ธนชาต 0.2000 - 0.4000 0.9500 1.1500 1.5000 1.6500
ทิสโก้ 0.2500 - 2.2500 1.3000 1.4000 1.5000 1.5500
เมกะ สากลพาณิชย์ 0.2500 1.1000 - 1.2000 1.2500 - 1.3500 1.4000 - 1.5000 1.5500 - 1.6000
เกียรตินาคิน 0.5000 1.1500 - 1.3000 1.2500 - 1.4000 1.3500 - 1.5000 1.4000 - 1.5500
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.6250 - 1.2500 1.2000 1.4000 1.5500 1.6500
ไอซีบีซี (ไทย) 0.6250 - 1.3000 1.4000 - 1.4500 1.5000 - 1.5500 1.6000 - 1.6500 1.7000 - 1.7500
ไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย 0.7000 1.4000 1.4000 1.7500 1.7000
แห่งประเทศจีน(ไทย) 0.5000 1.2500 - 1.5000 1.3750 - 1.5000 1.4500 - 1.6250 1.5000 - 1.6250
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - - - - -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์  (ไทย) 0.0500 0.2500 0.2500 0.2500 -
ตํ่าสุด  - สูงสุดข อง ธนาค ารพาณิช ย์จดทะเบียนในประเทศ 0.0500 - 2.2500 0.2500 - 1.5000 0.2500 - 1.5500 0.2500 - 1.7500 1.0000 - 1.7500

ซิต้ีแบงก์ 0.3000 0.6000 0.7000 0.7000 0.7000
ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน 0.1000 0.2500 0.3500 0.5000 -
ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน - - - - -
ดอยซ์แบงก์ - - - - -
เจพีมอร์แกน เชส - - - - -
แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน - - - - -
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 0.7500 - 1.0000 1.5000 1.6000 1.7000 1.7000
อาร์ เอช บี 0.8500 - 1.1000 1.1500 - 1.2500 1.3500 - 1.4500 1.5500 - 1.7500 -
โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน 0.4000 - - 0.6500 - - 0.8000 - - 0.8000 -
มิซูโฮ - - - - -
บีเอ็นพี พารีบาส์ - - - - -

ตํ่าสุด  - สูงสุดข อง สาข าธนาค าร ต่างประ เทศ 0.1000 - 1.1000 0.2500 - 1.5000 0.3500 - 1.6000 0.5000 - 1.7500 0.7000 - 1.7000

สาข าธนาค าร ต่างประ เทศ

อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ ประจําวันท่ี  30 กันยายน 2561

 ธนาค าร      ออมทรัพย์   
  ประจํา  

ธนาค ารพาณิช ย์จดทะเบียนในประเทศ
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  3 เดือน     6 เดือน     12 เดือน     24 เดือน   

กรุงเทพ 0.5000 - 0.6250 1.0000 1.2500 1.5000 1.5000
กรุงไทย 0.5000 0.9000 1.1500 - 1.3500 1.3000 1.4500
กสิกรไทย 0.5000 0.9000 - 1.1500 1.1500 - 1.4000 1.3000 - 1.5500 1.4500 - 1.7000
ไทยพาณิชย์ 0.5000 0.9000 - 1.1500 1.1500 - 1.4000 1.4000 - 1.6500 1.4500 - 1.7000
กรุงศรีอยุธยา 0.3000 0.9000 - 1.0000 1.2000 - 1.4000 1.4000 - 1.5500 1.4500 - 1.7000
ทหารไทย 0.1250 0.8000 1.0000 1.2000 1.5000
ยูโอบี 0.2500 0.8000 - 1.0500 1.0500 - 1.3000 1.3000 - 1.4000 1.4500
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.4000 1.0500 - 1.3000 1.3000 - 1.5500 1.5500 - 1.6500 1.7000
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) - - - - -
ธนชาต 0.2000 - 0.4000 0.9500 1.1500 1.5000 1.6500
ทิสโก้ 0.2500 - 2.2500 1.3000 1.4000 1.5000 - 1.6000 1.5500 - 1.6500
เมกะ สากลพาณิชย์ 0.2500 1.1000 - 1.4000 1.2500 - 1.6500 1.4000 - 1.7500 1.7000 - 1.7500
เกียรตินาคิน 0.5000 1.1500 - 1.3000 1.2500 - 1.4000 1.3500 - 1.5000 1.4000 - 1.5500
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.6250 - 1.2500 1.3000 1.4000 1.7500 1.8000
ไอซีบีซี (ไทย) 0.6250 - 1.5000 1.4000 - 1.4500 1.5000 - 1.5500 1.6000 - 1.6500 1.7000 - 1.7500
ไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย 0.7000 1.4000 1.5500 1.8000 - 2.0000 1.7000
แห่งประเทศจีน(ไทย) 0.5000 1.2500 - 1.5000 1.3750 - 1.5000 1.4500 - 1.6250 1.5000 - 1.6250
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - - - - -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์  (ไทย) 0.0500 0.2500 0.2500 0.2500 -
ตํ่าสุด  - สูงสุดข อง ธนาค ารพาณิช ย์จดทะเบียนในประเทศ 0.0500 - 2.2500 0.2500 - 1.5000 0.2500 - 1.6500 0.2500 - 2.0000 1.4000 - 1.8000

ซิต้ีแบงก์ 0.3000 0.6000 0.7000 - 1.4000 0.7000 - 1.4000 0.7000
ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน 0.1000 0.2500 0.3500 0.5000 -
ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน - - - - -
ดอยซ์แบงก์ - - - - -
เจพีมอร์แกน เชส - - - - -
แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน - - - - -
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 0.7500 - 1.0000 1.5000 1.6000 1.7000 1.7000
อาร์ เอช บี 0.8500 - 1.1000 1.1500 - 1.2500 1.3500 - 1.4500 1.5500 - 1.7500 -
โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน 0.5500 - - 0.8000 - - 0.9500 - - 0.9500 -
มิซูโฮ 0.1000 - 0.4000 - - - -
บีเอ็นพี พารีบาส์ - - - - -

ตํ่าสุด  - สูงสุดของ สาข าธนาค าร ต่างประเทศ 0.1000 - 1.1000 0.2500 - 1.5000 0.3500 - 1.6000 0.5000 - 1.7500 0.7000 - 1.7000

สาขาธนาค าร ต่างประเทศ

อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ ประจําวันท่ี  30 กันยายน 2562

 ธนาค าร      ออมทรัพย์   
  ประจํา  

ธนาค ารพาณิช ย์จดทะเบียนในประเทศ
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ประวตัิผู้เขียน 
 
  นางสาวรัชฎาวรรณ จันทรมะโน เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ภูมิลําเนา จังหวัด
นครราชสีมา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อปี พ.ศ. 2550 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2561 
   
  ปัจจุบันปฏิบัติงานในตําแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

123 หมู่ที่ 16 ต ำบลในเมือง  

อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแกน่ 40002 

พ.ศ. 2563 
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