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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา ความจําเป็น 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 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณเงินแผ่นดินมาเป็นงวดใหญ่ แบ่งออกเป็น 
2 งวด งวดแรกได้รับเงินภายในเดือนตุลาคม และงวดที่ 2 ได้รับเงินประมาณเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีเงินที่รอใช้จ่ายเป็นจํานวนมากพอสมควร ซึ่งเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรจากเงินอุดหนุนงบประมาณเงินแผ่นดิน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จํานวนเงินอุดหนุนงบประมาณเงินแผน่ดินที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ 
 

ปีที่ได้รับจัดสรรเงนิ จํานวนเงินอุดหนุนงบประมาณเงนิแผน่ดิน 
ปีงบประมาณ 2559 4,847,143,900.-  บาท 
ปีงบประมาณ 2560 5,263,220,000.-  บาท 
ปีงบประมาณ 2561 5,863,774,800.-  บาท 
ปีงบประมาณ 2562 6,008,032,200.-  บาท 
ปีงบประมาณ 2563 5,119,625,600.-  บาท 

 
 การลงทุนเป็นกระบวนการที่ผู้นําเงินที่ชะลอจากการใช้จ่ายในวันน้ีไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
โดยมุ่งหวังเพ่ือให้ได้รับกระแสเงินสดจากการลงทุนน้ัน ๆ และมุ่งหวังให้หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินที่ได้ลงทุนไปมีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือให้คุ้มค่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่มิได้ใช้จ่ายในวันน้ี และเพ่ือ
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ชดเชยอํานาจซื้อที่สูญเสียไปเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อ และชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ 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
สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากวิธีการลงทุนด้ังเดิม อย่างเช่น การฝากเงินในบัญชีธนาคาร 
เป็นต้น 
 มูลค่าสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 ถึง
ปีงบประมาณ 2562 มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยได้รับรู้ผลตอบแทน และ
ผลประโยชน์จากการลงทุนจากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และจาก
การที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2558 ทําให้สามารถนําเงินจากการอุดหนุนจากรัฐมาบริหารร่วมได้ ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์และ
การลงทุนปรากฏ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  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 
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ตารางที่ 2  มูลค่าสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) 
 

ข้อมูลมูลค่าสนิทรัพย์และการลงทุน จํานวนสนิทรพัย์และการลงทุน 
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 

 
 การบริหารเงินสดของมหาวิทยาลัยเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารเงิน หรือการลงทุนใน
สินทรัพย์ทางการเงิน ถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สําคัญไม่ว่าแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลัยจะได้มา
จากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม 
ค่าบํารุงการศึกษา รายได้จากงานวิจัย การบริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ดอกผลจากเงินลงทุน 
รายรับจากเงินบริจาคและดอกผลของเงินบริจาค เงินทุนการศึกษา ฯลฯ ผู้บริหารที่มีศักยภาพทางการ
บริหารจึงต้องมีแผนการบริหารการใช้เงินที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมี
การวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือตอบสนองภารกิจ
ดังกล่าว จึงต้องมีการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในการบริหารการเงินและการคลัง
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ย่ังยืนอันจะส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
 จากความเป็นมา ความจําเป็น และความสําคัญที่กล่าวมาน้ัน เพ่ือให้มีแนวการปฏิบัติงาน 
สามารถอ้างอิงและปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ดี ผู้จัดทําจึง
ได้รวบรวมขั้นตอน แนวปฏิบัติ และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดําเนินการเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับน้ีขึ้นมา 
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1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 1.2.1 เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.2.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถอ้างอิงและปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.3.1 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.3.2 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
ทดแทนกัน 
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี เป็นคู่มือที่จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการดําเนินการ
เงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นข้อมูลสถานภาพ
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่าน้ัน และมีเน้ือหาเก่ียวกับการ
ดําเนินการภายใต้การบริหารเงิน หรือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ย่ังยืนอันจะ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้  
 
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 นโยบายเงินลงทุน  หมายถึง  นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.5.5 เงินลงทุน  หมายถึง  ตราสารทางการเงิน (สินทรัพย์) ที่อยู่ในความครอบครองของ
กิจการ โดยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบ้ีย เงินปันผล กําไรหรือขาดทุนจากการขาย 
 1.5.6 ตราสารหน้ี  หมายถึง  ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหน้ี ซึ่งเป็นภาระผูกพัน
ทางกฎหมายระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี เจ้าหน้ีคือผู้ซื้อตราสารหน้ีหรือผู้ลงทุน ส่วนลูกหน้ีคือผู้ออกตรา
สารหน้ี โดยผู้ซื้อตราสารหน้ีจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือส่วนลดจากราคาตราตาม
อัตราและเวลาที่ตกลงกัน และมีสิทธิได้รับชําระหน้ีก่อนผู้ถือหุ้น 
 1.5.7 ตราสารทุน  หมายถึง  ตราสารทางการเงินที่กิจการเป็นผู้ออกให้แก่ผู้ถือวัตถุประสงค์
เพ่ือระดมทุนไปใช้ในกิจการ โดยเป็นส่วนทุนของกิจการที่ถูกแบ่งออกเป็นหุ้นซึ่งแต่ละหุ้นจะให้อํานาจ
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ผู้ถือหุ้นในการเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครอง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับส่วนแบ่งกําไรใน
รูปแบบเงินปันผลและหรือกําไรจากการขายหุ้น 
 1.5.8 สถาบันการเงิน  หมายถึง  องค์การทางการเงินที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการอํานวย
ความสะดวกในเร่ืองการเคลื่อนไหวของเงิน สถาบันการเงินเป็นผู้ทําหน้าที่ในการรับฝาก การให้กู้ยืม 
การซื้อขายหลักทรัพย์ และการรวบรวมเงินออมจากผู้ออมไปยังผู้ลงทุน โดยรับภาระการเสี่ยงจากการ
ให้กู้ยืม รายได้ของสถาบันการเงินมาจากความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียที่ได้รับจากผู้ขอกู้และ
อัตราดอกเบ้ีย ซึ่งต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ สถาบันการเงินมักจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาไป
ตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กองทุน
รวม เป็นต้น 
 1.5.9 เงินฝากออมทรัพย์  หมายถึง  เงินฝากธนาคารสําหรับผู้ที่ต้องการออมเงินในระยะสั้น 
มีสภาพคล่องเผื่อไว้กรณีใช้จ่ายประจําวัน ไม่กําหนดระยะเวลาและจํานวนครั้งในการฝากถอน บัญชี
ประเภทน้ีมักกําหนดเงินฝากขั้นตํ่าไว้ไม่สูงนัก แต่ผลตอบแทน (อัตราดอกเบ้ีย) ค่อนข้างตํ่า และคิด
ดอกเบ้ียเป็นรายวัน  
 1.5.10 เงินฝากประจํา  หมายถึง  เงินฝากธนาคารที่มีกําหนดระยะเวลาการฝากถอนที่แน่นอน 
เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และมีการจูงใจด้วยอัตราดอกเบ้ียที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา 
โดยธนาคารจะสามารถนําเงินส่วนน้ีไปใช้ประโยชน์หรือลงทุนได้ตามระยะเวลาการรับฝาก โดยไม่ต้อง
สํารองไว้เหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เน่ืองจากหากผู้ฝากต้องการได้รับดอกเบ้ียตามเง่ือนไข ก็
จะต้องไม่ถอนเงินออกจากบัญชีน้ีก่อนกําหนด คือจะไม่สามารถใช้เงินจํานวนที่ฝากประจําอยู่ใน
ระยะเวลาหน่ึงได้ 
 1.5.11 หุ้นกู้  หมายถึง  ตราสารหน้ีที่ออกโดยภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมทุน
สําหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เพ่ือการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพ่ือก่อสร้าง
โรงงาน เป็นต้น หุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่าๆ กัน 
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บทท่ี  2 
โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าท่ี 

 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่กําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และบริการทางด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการ
ดําเนินงานของกองคลังประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 
 2.1 ประวัติกองคลัง 
 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 2.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 
2.1 ประวัติกองคลัง 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดต้ังตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดีเป็นกองต่าง ๆ 6 กอง และแต่ละกองแบ่งเป็น
แผนกต่าง ๆ ซึ่งมีกองต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. กองกลาง 
 2. กองคลัง 
 3. กองการเจ้าหน้าที่ 
 4. กองแผนงาน 
 5. กองบริการการศึกษา 
 6. กองบํารุงรักษาอาคารและสถานที่  
 และกองคลังเป็นหน่ึงในน้ัน จึงได้มีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นับแต่น้ันเป็นต้นมา  
 ในปัจจุบันนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หน้าที่ 25 เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติ
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บุคคลตามกฎหมาย และมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเอง จากเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การ
เปลี่ยนแปลงให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบน้ัน ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ทั้งเร่ืองการจัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการภายในด้วยตัวเองได้  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และ
หน่วยงาน กับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย  
ในจํานวน 16 หน่วยงานทั้งหมด ดังน้ี 
 1. กองตรวจสอบภายใน  
 2. กองกฎหมาย 
 3. กองการกีฬา  
 4. กองการต่างประเทศ 
 5. กองคลัง  
 6. กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 7. กองทรัพยากรบุคคล  
 8. กองบริการหอพักนักศึกษา 
 9. กองบริหารงานกลาง  
 10. กองบริหารงานวิจัย 
 11. กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  
 12. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 13. กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 14. กองยุทธศาสตร์ 
 15. กองสื่อสารองค์กร  
 16. กองอาคารและสถานที่ 
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 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของหน่วยงาน 
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้แบ่งหน่วยงานย่อยของกองคลัง 
ดังน้ี 
 - งานงบประมาณ 
 - งานพัสดุ 
 - งานการเงิน 
 - งานบัญชี 
 โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงิน การ
บริหารลูกหน้ี บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน การบัญชี รายงานการเงิน
และบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจําหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดทําสัญญา และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 2.2.1 วิสัยทัศน์ 
  กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานช้ันนําด้านการบริหารการคลังและพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 
 2.2.2 พันธกิจ 
  1. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับ
การรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
  2. สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
  3. บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 2.2.3 ค่านิยม 
  บริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม นําองค์ความรู้ มุ่งสู่ความ
เป็นเครือข่าย 
 F Friendship ความเป็นมิตร 
 I Intelligent องค์ความรู้ 
 N Network เครือข่าย 
 A Attitude ทัศนคติ 
 N New Innovation นวัตกรรมใหม่ 
 C Customers ผู้รับบริการ 
 E Ethic จริยธรรม 
 2.2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
  ความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 
 2.2.5 เป้าประสงค์หลัก 
  1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2. การบริการที่เป็นเลิศ 
  3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลังและพัฒนาของเครือข่ายการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเข้มแข็ง 
  4. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานสูง มีความผาสุกในการทํางานและมีความผูกพัน
ต่อองค์กร 
 2.2.6 สมรรถนะหลัก 
  กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการทํางานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS ระบบ e-
Service และระบบ e-Ordering 
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2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 2.3.1 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มีผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกํากับดูแลการ
ดําเนินงานด้านการคลังและการพัสดุ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อํานวยการกองคลัง 

งานพัสดุ งานงบประมาณ งานการเงิน งานบญัช ี

หน่วยอํานวยการ 

 1) ภารกิจการ
ตรวจสอบ 
2) ภารกิจการควบคุม
งบประมาณ 
3) ภารกิจการจัดทํา
ใบสั่งจ่าย 
4) ภารกิจการเบิกจ่าย

1) ภารกิจจัดซ้ือจดัจ้าง 
2) ภารกิจบริหาร
สัญญา 
3) ภารกิจบริหารพัสดุ 

1) ภารกิจรับเงิน 
2) ภารกิจจ่ายเงิน 
3) ภารกิจเงินยืม 
ทดรองจ่าย 
 

1) ภารกิจการบัญชี 
2) ภารกิจการลงทุน
และรายงานการเงิน 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน 
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 2.3.2 โครงสร้างอัตรากําลังกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  โครงสร้างอัตรากําลังของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจํานวน
ทั้งสิ้น 76 อัตรา โดยจําแนกตามประเภทตําแหน่ง และแสดงตามงานที่สังกัด ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  แสดงโครงสร้างอัตรากําลังกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
(1) 

กองคลัง 
(76) 

หน่วยอํานวยการ หัวหน้า 
งานงบประมาณ 

(1) 

หัวหน้า 
งานพัสดุ 

(1) 

หัวหน้า 
งานการเงิน 

(1) 

หัวหน้า 
งานบัญชี 

(1) 

(22) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (20) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (2) 

(6) 
-เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป (1) 
-นักจัดการงานท่ัวไป 
(2)  
-นักเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (1) 
-พนักงานธุรการ (1) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (1) 

(19) 
-นักวิชาการพัสดุ (16) 
-พนักงานท่ัวไป (1) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (1) 
-พนักงานพัสดุ (1) 

(14) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (10) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (3) 
-นักบัญชี (1) 

(10) 
-นักบัญชี (8) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (2) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.3.3 โครงสร้างการบริหารงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  การบริหารงานภายในของงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขั้นต้นโดยผู้อํานวยการ และมีหัวหน้างานบัญชีเป็นผู้ควบคุม กํากับ ดูแลการ
ปฏิบัติงานเบ้ืองต้น แบ่งเป็นภารกิจบัญชีการเงิน และภารกิจเงินลงทุนและรายงานการเงิน โดยมี
อัตรากําลัง จํานวนทั้งสิ้น 11 อัตรา ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  แสดงโครงสร้างการบริหารงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

ชลธชิา บัวชุม 
หัวหน้างานบญัชี (*) 

ภารกิจบัญชีการเงนิ ภารกิจเงินลงทุนและรายงานการเงิน 

วัชรารัตน์ โสจันทร์ 
นักบัญชี (*) 

กลุ่มรายรบั กลุ่มรายจ่าย 

สุภิญญา อนัตรประเสริฐ 
นักบัญชี (*) 

สิรินันท์ พิมพ์ผะกา 
นักบัญชี (*) 

ศิริพร ย้ิมกลั่น 
นักบัญชี (**) 

ธนวรรณ เนาว์โสภา 
นักวิชาการเงินและบัญชี (**) 

กนกวรรณ ตนัยโชติ 
นักบัญชี (*) 

บังอร ศรีโนนยาง 
นักบัญชี (*) 

รัชฎาวรรณ จันทรมะโน 
นักบัญชี (*) 

ศิริลักษณ์ หาญสุริย์ 
นักบัญชี (*) 

ศิริพร สุ่มมาตย์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี (**) 

หมายเหตุ 
(*)   คือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน 8 คน 
(**)  คือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน 3 คน 

สุนิภา ไสวเงนิ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.3.4 ข้อมูลบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 76 อัตรา 
โดยจําแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
  2.3.4.1 จําแนกตามประเภทบุคลากร 
 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จํานวน 17 อัตรา 
 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จํานวน 29 อัตรา 
 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)  จํานวน 19 อัตรา 
 4) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 อัตรา 
 5) ลูกจ้างประจํา จํานวน   1 อัตรา 
  2.3.4.2 จําแนกตามประเภทตําแหน่ง 
 1) ผู้อํานวยการกอง จํานวน   1 อัตรา 
 2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 34 อัตรา 
 3) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 17 อัตรา 
 4) นักบัญชี จํานวน 10 อัตรา 
 5) พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จํานวน   7 อัตรา 
 6) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน   2 อัตรา 
 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน   1 อัตรา 
 8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   1 อัตรา 
 9) พนักงานทั่วไป จํานวน   1 อัตรา 
 10) พนักงานธุรการ จํานวน   1 อัตรา 
 11) พนักงานพัสดุ จํานวน   1 อัตรา 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 2.4.1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
ออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละงาน ดังน้ี 
  2.4.1.1 งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจการตรวจสอบ มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารการขอใช้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่
เก่ียวข้องในการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คําปรึกษาผู้ใช้บริการและเครือข่ายการคลัง
และพัสดุ  กําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะปัจจุบัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและ
พัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2) ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการบันทึก
ฐานข้อมูลทะเบียนเจ้าหน้ี การจัดทําใบเบิกจ่าย (Barcode) ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่ได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน่วยงานอ่ืนให้เบิกแทน การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   3) ภารกิจการจัดทําใบสั่งจ่าย มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและจัดทําใบสั่งจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหน้ีตามภาระผูกพัน และ
รายงานการการจัดทําใบสั่งจ่าย 
   4) ภารกิจการเบิกจ่ายเ งินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่ เ ก่ียวกับการ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส่ง
สํานักงานประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการหักหน้ีบุคคลที่สาม
ตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านระบบจ่ายตรง (งบบุคลากร: ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา) และระบบ e-pension (บําเหน็จบํานาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงิน
อุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างช่ัวคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดทําใบเบิกจ่าย (Barcode) และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่เบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง 
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  2.4.1.2 งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
(วัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างก่อสร้าง) ให้กับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดย
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนด 
   2) ภารกิจบริหารสัญญา มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดทําสัญญา 
ตรวจสอบสัญญา แก้ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกัน
การเสนอราคา หลักประกันสัญญา เป็นต้น เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และกําหนดหมายเลขทรัพย์สินใน
ระบบ KKUFMIS 
   3) ภารกิจบริหารพัสดุ มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการบริหารจัดการคลัง
พัสดุ (การรับเข้า – จ่ายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปี และการจําหน่ายพัสดุ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนด 
  2.4.1.3 งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน
และนําส่งเงิน ให้บริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
   2) ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจ่ายเงินให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนบุคลากร (ค่าล่วงเวลา ค่าเงินเวร ค่า
เบ้ียประชุม ค่าตรวจงานจ้าง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจ้าหน้ีการค้าภายนอก บุคคลภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น และการบริหารสภาพคล่อง และสํารองเงินเพ่ือชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีการค้า บุคลากร 
ส่วนงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การ
ประสานงาน และเอกสารที่เก่ียวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการรับ
ชําระเงินและการจ่ายเงินให้สามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   3) ภารกิจเงินยืมทดรองจา่ย มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเสนอ
อนุมัติการยืมเงินทดรองจ่าย การรับชําระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรองจ่ายรายเดือน 
และรายปี การติดตามและรายงานหน้ีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชําระและจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย   
  2.4.1.4 งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจการบัญชี มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชี
ด้านรายรับ รายจ่าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการจําแนกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการรับเงินและการ
จ่ายเงิน รวมถึงการดําเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   2) ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการ 
ดังน้ี ด้านการลงทุน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงาน และเอกสารที่
เก่ียวข้องในการลงทุนของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และด้านการรายงานการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบรายการข้อมูล
รายเดือน รายไตรมาสและรายปี และปิดบัญชี เพ่ือนําส่งข้อมูลประจําเดือนในระบบ GFMIS และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินรายเดือน รายไตรมาสและรายปี นําเสนอ ตามความต้องการของผู้บริหาร
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
  2.4.1.5 หน่วยอํานวยการ มีภารกิจหลัก ดังน้ี 
   1) ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารเอกสาร ต้ังแต่การ
รับ-ส่งเอกสาร การติดตามและค้นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติทําลายหนังสือ
ราชการ 
   2) ภารกิจบริหารทั่วไป มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
จัดการด้านการประชุม การบริหารงานทั่วไป การจัดทําและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี การจัดทําข้อตกลงและการรายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
   3) ภารกิจสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลประสานงานกลาง
ระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบ วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทาง
การเงิน การพัสดุ จากระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณาการจัดทํารายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และ
ยังทําหน้าที่ด้านฝ่ายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพ่ือนําข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ต้องการท้ังภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
 
 2.4.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง  
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานบัญชี มีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเก่ียวข้องกับการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้องทางการบัญชีและการเงิน การ
วิเคราะห์งบดุล การจัดบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ การวางระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี การวาง
รูปแบบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งสายงานนักบัญชี ที่กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การกําหนดช่ือตําแหน่ง และมาตรฐาน
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กําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้ระบุบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตําแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ดังน้ี 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางานปฏิบัติงานด้านบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีขององค์กรถูกต้อง และจัดทําบัญชีตามกฎหมาย 
   (2) ตรวจสอบการทํางานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งการตรวจสอบบัญชี 
ตรวจวิเคราะห์งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน เพ่ือควบคุมให้การทํางานของผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาตเป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
   (3) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการของระบบบัญชีและระบบบัญชี
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการ
พัฒนาระบบบัญชี การวางรูปบัญชีและการตรวจสอบบัญชีต่อไป 
  2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
  3. ด้านการประสานงาน 
   (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
   (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  4. ด้านการบริการ 
   ให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านการบัญชี การเงิน การจัดทํางบประมาณ แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในองค์กร เพ่ือให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางบัญชี 
  2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางบัญชี 
  3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางบัญชี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหนง่ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 
 2.4.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
  บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ นางสาวรัชฎาวรรณ จันทรมะโน ตําแหน่งนัก
บัญชี ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมายงาน มีดังน้ี 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจสอบข้อมูลเงิน
ลงทุนที่จะครบกําหนด รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลก่อนการเสนอต่อผู้บริหาร ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง จัดทําบันทึกเสนออนุมัติการลงทุน พร้อมเสนอ
ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้อง ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการลงทุน 
และรายงานผลการจัดการเงินลงทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายการที่ต้องดําเนินเดือนละ 5 ถึง 10 รายการต่อเดือน 
   (2) การจัดทํารายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงิน
ลงทุน และรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําทุกไตรมาส 
ดําเนินการจัดทํารูปแบบรายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน เสนอ
รายงานต่อผู้บริหาร รวมถึงส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับไฟล์นําเสนอถึงสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป และข้อมูลของสินทรัพย์
ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 
   (3) การรายงานประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่จะครบกําหนด ประจําทุกเดือน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํารายงาน เสนอรายงานต่อ
ผู้บริหาร 
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   (4) การประชุมคณะกรรมการที่ เ ก่ียวข้องกับนโยบายการลงทุน ได้แก่ 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ลงทุน รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทําระเบียบวาระการประชุม ขออนุมัติค่าใช้จ่าย และยืมเงินทด
รองจ่ายเพ่ือจัดเตรียมการประชุม จัดทําไฟล์นําเสนอและดําเนินการจัดเตรียม/ประสานงานห้อง
ประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบวาระ
การประชุมถึงคณะกรรมการก่อนการประชุมหน่ึงสัปดาห์ ประมวลมติการประชุม และจัดทํารายงาน
การประชุม เพ่ือเสนอต่อประธานกรรมการ ภายในหน่ึงสัปดาห์หลังจากการประชุม ซึ่งแต่ละการ
ประชุมจะจัดขึ้นประจําเดือนละ 1 ครั้ง 
   (5) การจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบตรวจความถูกต้อง 
ความครบถ้วนของยอดคงเหลือในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุน
รายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS) กับยอดคงเหลือตามใบแจ้งรายการบัญชีจากธนาคาร 
(Bank Statement) จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประจําทุกเดือน โดยเป็นบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 21 บัญชี 
   (6) การจัดทํารายงานรายรับ-รายจ่ายประจําเดือนส่งสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) 
   (7) การดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีลักษณะงาน/วิธีการที่ปฏิบัติการ ดังน้ี 
ศึกษาข้อมูลและระเบียบที่เก่ียวข้อง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดําเนินการ
เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การดําเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายทั้งระดับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และระดับผู้ปฏิบัติการ ซึ่งมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ปีละ 2 ครั้งขึ้นไป 
   (8) เรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  2. ด้านการวางแผน 
   (1) มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นลําดับขั้นตอน วิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับและความเหมาะสมในการลงทุน 
   (2) มีการวางแผนการดําเนินการประชุมอย่างเป็นลําดับขั้นตอน นําเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดประชุม เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Mail) สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในวาระที่สําคัญ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนแนวปฏิบัติการดําเนินการประชุม เพ่ือนําไปสู่การ
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานต่อไป 
   (3) มีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จตามเป้าหมายได้
ทันเวลา โดยการกําหนดเป็นปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือน และปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปี 
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  3. ด้านการประสานงาน 
   (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
   (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  4. ด้านการบริการ 
   (1) การให้ข้อมูลสารสนเทศในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับนโยบายการลงทุนของ
มหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับ แก่ผู้รับบริการทั้ง
บุคลากรและหน่วยงาน 
   (2) จัดทําสารสนเทศไว้ให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านการเงินและบัญชี
เพ่ือให้ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า และรับทราบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับภารกิจของกองคลัง และมหาวิทยาลัย เช่น รายงานผลตอบแทน
จากการลงทุนของมหาวิทยาลัย รายไตรมาส / รายงานสรุปผลงานของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (3) จัดทําสารสนเทศไว้ให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านการเงินและบัญชี
เพ่ือให้หน่วยทั้งภายในและภายนอกท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับภารกิจของกองคลัง/มหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย เช่น รายงานการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทน
จากการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
  จากบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้เลือกการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทท่ี  3 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติงาน 

 
  การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานโดยถือปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
 3.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
 3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 
และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
 3.4 นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3.5 วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
 3.6 ประเภทเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
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  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการ
เรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  “สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มี
อํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
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 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้ง
จากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชนองค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังน้ี 
  (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดย
อาจจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
                     (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเป็น 
  ทั้งน้ี ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 มาตรา 59 ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแลบํารุงรักษา ใช้ 
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ 
หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของสถานศึกษา 
  บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล รวมท้ัง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิดจากการ
ผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมท้ัง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิดจากการ
ผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดต่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 
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  (1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้ เรียน
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 
  (2)  จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มี
รายได้น้อยตามความเหมาะสมและความจําเป็น 
  (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับความจําเป็นในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
ความเป็นธรรม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของ
รัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา 
  (5) จั ดสรรงบประมาณในลั กษณะเ งิ น อุ ดห นุนทั่ ว ไป ใ ห้ สถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 
  (6) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบ้ียตํ่าให้สถานศึกษาเอกชน เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
  (7) จัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
 มาตรา 61 ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็น 
 มาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 
  หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
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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 ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 
 หมวด 1 บททั่วไป 
 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม 
ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มาตรา 14 มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ใน
มาตรา 7 อํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 
  (1) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
แลกเปลี่ยนและจําหน่าย หรือทํานิติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือ
กรรมสิทธ์ิมีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยและจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้
กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา 17 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 
  (2) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 
  (3) รับค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการในการให้บริ
การภายในอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการน้ัน 
  (4) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น
เข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย การกู้ยืมเงิน 
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การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน ถ้าเป็นจํานวนเงินเกิน
วงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 
  (5) ออกพันธบัตรเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  (6) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (7) จัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดย
การบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (8) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
  (9) จัดต้ังหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนในการจัดต้ังองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึง
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเน่ืองกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย หรือนําผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา 15 รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปน้ี 
  (1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
  (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์
จากกองทุนดังกล่าว 
  (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
  (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ใน
ที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
  (7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
  เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (1) น้ัน รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็น
จํานวนที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 
  รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีที่
รายได้ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย และค่า
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ภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติม
ให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
 มาตรา 19 บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 
  เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศ
ให้กําหนดไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 6 แต่ถ้ามีความจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มี
ทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 หมวด 2 การดําเนินการ 
 มาตรา 23 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
อํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 
  (1) กําหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมท้ังอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
  (2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งสําหรับส่วนงานน้ันเป็นเรื่อง ๆ ไปได้ 
  (3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  (4) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั 
  (5) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
  (6) อนุมัติการจัดต้ังองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนกําหนดนโยบายขององค์กร
ดังกล่าว 
  (7) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้ จัดหา
แหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
  (8) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
  (9) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม 
หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
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  (10) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืน 
  (11) อนุมั ติการจัดการศึกษาร่วมและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน 
  (12) อนุมั ติการให้ปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ทั้ งของ
มหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน รวมท้ัง
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
  (13) แต่งต้ังและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และประธาน และกรรมการสภาวิชาการ 
  (14) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือ
กระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอํานาจให้คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทําการแทน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  (15) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง และพิจารณา
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์พิเศษ 
  (16) แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 
  (17) แต่งต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามมาตรา 
56 วรรคสาม 
  (18) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วน
งานตามมาตรา 9 (4) (5) (6) (7) และวรรคสอง 
  (19) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานน้ันต่อรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ 
  (20) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 
 หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ 
 มาตรา 48 ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายตาม
ความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็น
ประจํา การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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 มาตรา 49 ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา 50 ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 
 มาตรา 51 ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการน้ีให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการ
เพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น 
 มาตรา 52 ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเ งินเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรีให้
มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปน้ัน แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีรายรับ
และรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาภายในหน่ึง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 มาตรา 53 ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และ
การตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และ
การตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับ
คู่มือฉบับน้ี ดังน้ี 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “เงินรายได้”  หมายความว่า  เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับน้ี 
 หมวด 1 คณะกรรมการ 
 ข้อ 8 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
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  8.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
   (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
   (2) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
   (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4-5 คน เป็นกรรมการ 
   (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
   (5) รองอธิการบดี จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ 
   ทั้งน้ี ให้กรรมการตามข้อ 8.1 (5) ผู้หน่ึงเป็นเลขานุการ 
   ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 
  8.5 ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
   (1) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับนโยบายการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งในการบริหารจัดการด้านรายรับ รายจ่าย และงบประมาณ และการ
จัดการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการลงทุนให้เกิดรายได้หรือการเพ่ิมมูลค่าที่จะให้ประโยชน์ 
และความม่ันคงด้านการเงินที่ย่ังยืนของมหาวิทยาลัยโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   (2) กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารและการจัดการการเงินและทรัพย์สิน
เพ่ือการลงทุนให้เกิดรายได้ หรือเพ่ิมมูลค่าหรือตามมติสภามหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (3) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เก่ียวกับนโยบายการบริหารที่ดินและ
อาคารที่มีการใช้หรือการพัฒนาเพ่ือเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ให้มีการวางแผนการลงทุนหรือการพัฒนา
เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหรือเพ่ือก่อให้เกิดรายได้หรือเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าที่จะให้เป็นประโยชน์รวมถึงการจัดต้ังนิติบุคคล การร่วมลงทุน การกู้ยืม และความม่ันคง
ด้านการดําเนินกิจการที่ย่ังยืนของมหาวิทยาลัยโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 
   (4) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารเพ่ือพัฒนาที่ดินและ
อาคารเชิงพาณิชย์ รวมถึงสินทรัพย์ทางปัญญาหรือตามมติสภามหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (5) กํากับ ติดตาม การบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
   (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพ่ีอทํา
หน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
   (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 หมวด 2 ประเภทที่มาของรายได้และการใช้จ่าย 
 ข้อ 12 ประเภทและที่มาของรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (1) เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
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  (2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุนดังกล่าว 
  (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบ้ียปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 
  (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่
ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
  (7) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  (8) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และการนําทรัพย์สนิ
ทางปัญญาไปหาประโยชน์ 
  (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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3.4 นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือปฏิบัติการบริหารเงินลงทุนจากการกําหนดกรอบนโยบายตามช่วงเวลา
ปัจจุบัน ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามมติสภามหาวิทยาลยั
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี 
 
ส่วนที่ 1 : จัดสรรเงินเพื่อสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท 
 โดยนําฝากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นประเภทออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแส
รายวัน หรือลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี (ทั้งในและ/หรือ 
ต่างประเทศ) ที่มีการกําหนดระยะเวลา (Term fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ อายุ
ไม่เกิน 3 เดือน 
 
ส่วนที่ 2 : จัดสรรเงินเพื่อจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
 ฝากประจําธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบ้ียสูง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของธนาคารพาณิชย์ 
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินกระทรวงการคลัง ต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือหุ้นกู้ธนาคาร
พาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือสูงไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB 
 ทั้งน้ี ให้สามารถลงทุนในกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี (ทั้งในและ/หรือ 
ต่างประเทศ) ที่มีการกําหนดระยะเวลา (Term fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ อายุ
มากกว่า 3 เดือน และกองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารหน้ี (Bond fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท
หลักทรัพย์ที่ดําเนินการโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีการจัดลําดับความน่าเช่ือถือของ
ตราสารหน้ีภายในกองทุนไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB โดยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหน้าที่ที่เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
 
ส่วนที่ 3 : จัดสรรเงินเพื่อจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง ไม่เกินร้อยละ 
40 
 การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) การลงทุนในกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) และการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure fund) ซึ่งการลงทุนในกองทุนดังกล่าวสามารถลงทุนได้ทั้งประเภทกองทุนที่เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ (Freehold) และ/หรือ กองทุนแบบสิทธิการให้เช่า (Leasehold) รวมถึง
โครงการจัดต้ังบริษัทหรือกิจการร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 รวมถึงการลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอ่ืนที่จะให้ผลตอบแทนสูง 
โดยมีความเสี่ยงในระดับที่สามารถรับได้ โดยให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 ในการน้ี การบริหารการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงต้องมีการ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลงทุนน้ัน เพ่ือให้การลงทุนดังกล่าวทันกาลและไม่เสียประโยชน์ที่
มหาวิทยาลัยควรจะได้รับ โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดําเนินการอนุมัติการลงทุนได้ ทั้งน้ี ตราสารดังกล่าวจะต้องมีการจัดลําดับความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากว่า
ระดับ BBB 
 
ส่วนที่ 4 : การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่เกินร้อยละ 3 
 เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของคณะ/หน่วยงาน ที่มีความ
จําเป็นต้องเปิดเป็นบัญชีเฉพาะ เช่น การระดมทุนจากเงินรับบริจาค หรือการรับเงินจากหน่วยงานที่มี
การกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างชัดเจน ถึงอย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
บริหารบัญชีเงินฝากเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะรวมกับการบริหารเงินลงทุนกับของมหาวิทยาลัย 
 ทั้งน้ี หากคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์จะบริหารเงินฝากธนาคารเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเอง 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ให้สามารถแยกเป็นบัญชีเงินฝากของ
ตนเองได้ 
 
3.5 วิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือปฏิบัติวิธีการดําเนินการลงทุนตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังตารางต่อไปน้ี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 3  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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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 3  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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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 3  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 
 
3.6 ประเภทเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ประเภทเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดที่ปรากฏตามรายงานสถานภาพ
สินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวนเงินทั้งสิ้น 17,460,851,710.75 บาท ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4 แสดงสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 

(หน่วย:บาท)

รวมส่วน รายการ นโยบาย สถานะ
348,559,277.12        348,559,277.12    ≤ 400 348,559,277.1 

2.1  ออมทรัพย์พิเศษ -                    

2.2  เงินฝากธนาคาร 5,650,950,000.00 

2.3  พันธบัตรรัฐบาล 300,000,000.00    

2.4  ต๋ัวแลกเงิน / หุ้นกู้ / ตราสารหน้ี 3,975,000,000.00 

2.5  กองทุนเปิดตราสารหน้ี 1,890,839,667.71 

3.1  กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ วันท่ี 30 พ.ย.2562 630,684,961.06    

4,001,751,482.59 

16,797,785,388.48 

ส่วนท่ี 4 อ่ืนๆ

663,066,322.27        663,066,322.27    -          -               

17,460,851,710.75 

4.1 เงินฝากเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

รวมสินทรัพย์และการลงทุนท้ังหมด

ส่วนท่ี 3 เงินลงทุนผลตอบแทนสูง ความเส่ียงปานกลาง ไม่เกินร้อยละ 40

4,632,436,443.65      ≤ 40 27.6%
3.2  กองทุนส่วนบุคคล ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2562

รวมส่วนท่ี 1-3

การฝาก/การลงทุน
จํานวนเงิน (บาท) สัดส่วน

ส่วนท่ี 1 เงินฝากธนาคารเพ่ือสภาพคล่องวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

ส่วนท่ี 2 เงินลงทุนผลตอบแทนปานกลาง ความเส่ียงตํ่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

11,816,789,667.71    ≥ 50% 70.3%
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 3.6.1 ส่วนที่ 1 : จัดสรรเงินเพื่อสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 
400 ล้านบาท 
  โดยนําฝากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นประเภทออมทรัพย์หรือเงินฝาก
กระแสรายวัน หรือลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี (ทั้งในและ/
หรือ ต่างประเทศ) ที่มีการกําหนดระยะเวลา (Term fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ 
อายุไม่เกิน 3 เดือน 
 
  ข้อมูลตามรายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ได้นําฝากในธนาคารพาณิชย์ เป็นประเภทออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน 
จํานวนทั้งสิ้น 78 รายการ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 348,559,277.12 บาท จําแนกเป็นดังน้ี 
  (1) เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ จํานวน 31 รายการ จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  299,449,155.36 บาท 
  (2) เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทกระแสรายวัน จํานวน 47 รายการ จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  49,110,121.76 บาท 
 
 3.6.2 ส่วนที่ 2 : จัดสรรเงินเพื่อจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 
  
  ข้อมูลตามรายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ได้นําฝากในฝากประจําธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบ้ียสูง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ 
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และกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี จํานวนทั้งสิ้น 110 รายการ รวมเป็นจํานวน
เงินทั้งสิ้น 11,816,789,667.71 บาท จําแนกเป็นดังน้ี 
  (1) ฝากประจําธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบ้ียสูง จํานวน 60 รายการ จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 5,650,950,000.00 บาท 
  (2) พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 4 รายการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท 
  (3) หุ้นกู้ จํานวน 36 รายการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 3,975,000,000.00 บาท 
  (4) กองทุนเปิดตราสารหน้ี จํานวน 10 รายการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,890,839,667.71 บาท 
 
 3.6.3 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) รวมถึงโครงการจัดต้ังบริษัทหรือกิจการร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอ่ืน 
  รวมถึงการลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอ่ืนที่จะให้
ผลตอบแทนสูง โดยมีความเสี่ยงในระดับที่สามารถรับได้ โดยให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
  ในการน้ี การบริหารการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดการ
กองทุนเป็นผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จึงต้องมีการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลงทุนน้ัน เพ่ือให้การลงทุนดังกล่าวทัน
กาลและไม่เสียประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยควรจะได้รับ โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดําเนินการอนุมัติการลงทุนได้ ทั้งน้ี ตราสารดังกล่าวจะต้องมีการ
จัดลําดับความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB 
 
  ข้อมูลตามรายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ได้นําฝากในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนส่วนบุคคล จํานวนทั้งสิ้น 11 
รายการ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,632,436,443.65 บาท จําแนกเป็นดังน้ี 
  (1) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 6 รายการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 630,684,961.06 บาท 
  (2) กองทุนส่วนบุคคล จํานวน 5 รายการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 4,001,751,482.59 บาท 
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 3.6.4 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 
 
  ข้อมูลตามรายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ได้นําฝากในธนาคารพาณิชย์ เป็นประเภทออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน 
จํานวนทั้งสิ้น 120 รายการ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  663,066,322.27 บาท จําแนกเป็นดังน้ี 
  (1) เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ จํานวน 84 รายการ จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  584,791,164.89 บาท 
  (2) เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทกระแสรายวัน จํานวน 22 รายการ จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  2,392,110.23 บาท 
  (3) เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทฝากประจํา จํานวน 14 รายการ จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  75,883,047.15 บาท 
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บทท่ี  4 
เทคนิคและขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

 
  การปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานหน่ึงที่สําคัญของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนินการสนับสนุน
การบริหารเงิน หรือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ย่ังยืนอันจะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว โดยมีเทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 4.1 มาตรฐานและแผนการปฏิบัติงาน 
 4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินการลงทุน 
  4.2.1 การเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
  4.2.2 การลงทุนในเงินฝากประจํา 
  4.2.3 การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ 
  4.2.4 การลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 
  4.2.5 การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล 
 4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.4 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 4.5 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 
4.1 มาตรฐานและแผนการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
เงินลงทุนตามมติสภามหาวิทยาลัยในการ ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 
6 กันยายน 2560 และภายใต้วิธีการดําเนินการลงทุนตามมติคณะกรรมการการเงินและ ทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 
5 มิถุนายน 2562 เพ่ือให้การบริหารเงินสดของมหาวิทยาลัยเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
ดําเนินการที่สําคัญ ซึ่งมาตรฐานและแผนการปฏิบัติงาน เป็นดังน้ี 
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 4.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  มาตรฐานการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประกอบดัวย 
  4.1.1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) มาตรฐานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่าสมรรถนะหลักเป็นสมรรถนะที่ทุกคนใน
องค์กรต้องมีเพ่ือที่จะทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้สําเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
แผนงาน และโครงการต่างๆ ขององค์กร สมรรถนะหลักน้ีจะผูกโยงเข้ากับสมรรถนะหลักขององค์กร
เอง องค์กรแต่ละแห่งจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นเสมือนแก่น หรือหลักขององค์กร สมรรถนะหลักของ
องค์กรจะถ่ายทอดลงไปที่บุคลากร และกลายเป็นสมรรถนะที่บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องมี 
   สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหน่ง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กร ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กําหนด
สมรรถนะหลักของตําแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ 
    (1) การบริการที่ดี (Service Mind: SERV) หมายถึง ความต้ังใจและความ
พยายามของบุคคลากรในการให้การบริการเพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ  รายละเอียด
ของความสามารถ สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ ดังน้ี 
     - ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 
     - ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
     - แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอน
งานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ 
     - ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
    (2) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise: EXP) หมายถึง ความ
ขวนขวาย ความสนใจใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการทํางาน ด้วย
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง รู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ รายละเอียดของความสามารถ แสดง
ความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
     - ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพ
ของตน 
     - พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดีย่ิงขึ้น 
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     - ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
    (3) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation: ACH) หมายถึง ความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่หน่วยงานกําหนดขึ้น ตลอดจนการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียากและท้าทาย รายละเอียดของความสามารถ แสดงความ
พยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี ดังน้ี 
     - พยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 
     - พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 
     - มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
     - แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น 
     - แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือ
หย่อนประสิทธิภาพในงาน 
    (4) ความร่วมแรงร่วมใจ การทํางานเป็นทีม (Teamwork: TW) หมายถึง 
ความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร มีความสามารถใน
การสร้างและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม ทําหน้าที่ของตนในทีมให้สําเร็จ ให้ความร่วมมือ
กับเพ่ือนร่วมงาน สนับสนุนและช่วยเหลือเพ่ือร่วมทีมคนอ่ืนเพ่ือให้งานประสบความสําเร็จ 
รายละเอียดของความสามารถ ทําหน้าที่ของตนในทีมให้สําเร็จ ดังน้ี 
     - สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย  
     - รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานของตนในทีม  
     - ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของทีม  
    (5) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity: ING) 
หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือธํารงรักษาศักด์ิศรี รายละเอียดของความสามารถ มีความสุจริต ดังน้ี 
     - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย 
และวินัยขา้ราชการ  
     - แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต  
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  4.1.1.2 สมรรถนะประจํากลุ่มงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะ
ที่บุคคลที่ทํางานในสายงานนั้นต้องมีเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลัก  
   สมรรถนะประจํากลุ่มงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะ
สําหรับสายงานหรือตําแหน่ง เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่ง และการ
ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น ของตําแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
4 สมรรถนะ ได้แก่ 
   (1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking: AT) หมายถึง การทําความ
เข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือ
ทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถลําดับ
ความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้ 
   (2) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order: CO) 
หมายถึง ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่และลด
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือข้อมูลตลอดจนพัฒนา
ระบบการตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องของกระบวนงาน 
   (3) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility: FLX) หมายถึง ความสามารถในการ
ปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนทีห่ลากหลาย หมายความรวมถึง
การยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป 
   (4) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building: RB) หมายถึง สร้างหรือ
รักษาสัมพันธภาพฉันท์มิตร เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เก่ียวข้องกับงาน 
 
  มาตรฐานการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถแสดง
เป็นกระบวนการปฏิบัติ (Flow-Chat) การปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามตารางดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 5  ผังกระบวนการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ ขั้นตอน/วิธีดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอข้อมูลเงินลงทุนครบ
กํ าหนด  ข้ อมู ลการไ ด้ รั บ เ งิน
งบประมาณ อุ ดห นุ นจากรั ฐ
ประจําปี หรือข้อมูลเงินหมุนเวียน
เกินบัญชีที่สามารถนําไปลงทุนได้ 
ต่อผู้บริหาร โดยการแจ้งผ่าน
โปรแกรมไลน์ และนําเสนอข้อมูล
ผ่าน Google Drive 

รัชฎาวรรณ 

2 

 
 
 
 
 

ผู้บริหารพิจารณา และสั่งการให้
ดําเนินการลงทุน 

อธิการบดี / 
รองอธิการบดี 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 

 1. ประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทหลักทรพัย์ สืบค้นข้อมลู
ผ่านเว็บไซต์ 
2. จัดหนังสือขออนุมัติเพ่ือ
ดําเนินการลงทุน 
3. จัดทําเอกสารประกอบการลงทุน 

รัชฎาวรรณ 

4 

 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติ 
2. ลงนามขออนุมัติดําเนินการ
ลงทุน 
3. เสนอแฟ้มเอกสารต่อผู้บริหาร 

ผู้อํานวยการ
กองคลัง 

 

เริ่มต้น 

เสนอข้อมูลต่าง ๆ 

จัดหนังสือขออนุมัติ 

ตรวจสอบ 

A 

ผู้บริหาร
พิจารณา 
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ตารางที่ 5  ผังกระบวนการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) 
 
ลําดับ
ที่ 

ผังกระบวนการ ขั้นตอน/วิธีดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารพิจารณา  
และอนุมัติการดําเนินการลงทุน 

อธิการบดี / 
รองอธิการบดี 

ที่ได้รับ
มอบหมาย 

6 

 

 

ไปธนาคารเพื่อดําเนินการ
ลงทุน หรือส่งต่อเอกสาร/ข้อมูล
ให้ แก่ธนาคารพาณิชย์  บริษัท
หลักทรัพย์ 

รัชฎาวรรณ 

7 

 

 

รวบรวมเอกสารต่าง ๆ เพ่ือ
ประกอบการบันทึกบัญชี 

รัชฎาวรรณ 

8  
 
 
 

ส่งเอกสารเพ่ือการบันทึก
บัญชีในระบบ KKUFMIS ต่อไป 

รัชฎาวรรณ 

 
 

ดําเนินการลงทุน 

A 

ผู้บริหาร
พิจารณา 

ส่งเอกสารเพ่ือบันทึกบัญชี 

สิ้นสุด 

รวบรวมเอกสาร 
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 4.1.2 แผนการปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของภาระงานของผู้เขียนคู่มือฉบับน้ีเท่าน้ัน จึงมีแผนการปฏิบัติงานในการจัดทําการดําเนินการเงิน
ลงทุนเป็นคราวแต่ละเร่ือง โดยดูจากข้อมูลเงินลงทุนครบกําหนดที่นําเสนอผ่าน Google Drive ดัง
ตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 6  แผนการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ลําดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ/ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 

1 การรายงานข้อมูลเงินลงทุนครบกําหนด ข้อมูลการ
ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐประจําปี หรือ
ข้อมูลเงินหมุนเวียนเกินบัญชีที่สามารถนําไปลงทุนได้ 
ต่อผู้บริหาร โดยการแจ้งผ่านโปรแกรมไลน์ และ
นําเสนอข้อมูลผ่าน Google Drive  

ก่อนถึงวันครบกําหนด 7 – 10 วัน
หรือรายงานทันเมื่อทราบข้อมูล
การได้รับเงินงบประมาณอุดหนุน
จากรัฐประจําปี หรือเงินหมนุเวียน

เกินบัญชี 
2 การประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ 

สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและ
อัตราผลตอบแทนต่าง ๆ 

ทําทันที และให้แล้วเสร็จภายใน 
1 – 3 วัน 

3 การจัดหนังสือขออนุมัติเพ่ือดําเนินการลงทุนในกรณี
ต่างๆ ตามท่ีได้รับสั่งการ 

จัดทําหนังสือขออนุมัติดําเนินการ 
2 วัน 

4 ไปธนาคารเพ่ือดําเนินการลงทุน หรือส่งต่อเอกสาร/
ข้อมูลใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ 

1 วัน 

5 การนําส่งเอกสารต่างๆ เพ่ือบันทึกบัญชีต่อไป 1 วัน หลังจากดําเนินการลงทุน
เรียบร้อย 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินการลงทุน 
 การปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ในการตรวจสอบข้อมูลเงินลงทุนที่จะครบกําหนด รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลก่อนการเสนอต่อ
ผู้บริหาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง จัดทําบันทึกเสนอ
อนุมัติการลงทุน พร้อมเสนอลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้อง ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการลงทุน และรายงานผลการจัดการเงินลงทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายการที่ต้องดําเนินเดือนละ 5 ถึง 
10 รายการต่อเดือน สามารถจัดประเภทการดําเนินการลงทุนได้ดังน้ี 
 4.2.1 การเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 4.2.2 การลงทุนในเงินฝากประจํา 
 4.2.3 การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ 
 4.2.4 การลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 
 4.2.5 การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล 
 
 4.2.1 การเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เมื่อมีรายการเงินลงทุนครบกําหนด การ
ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐประจําปี หรือมหาวิทยาลัยมีเงินหมุนเวียนเกินบัญชีที่สามารถนําไป
ลงทุนได้ โดยได้รับสั่งการให้นําเงินส่วนดังกล่าวไปลงทุนต่าง ๆ น้ัน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  4.2.1.1 การเสนอข้อมูลเงินลงทุนครบกําหนด ผ่าน Google Drive ก่อนที่เงิน
ลงทุนจะครบกําหนด ประมาณ 7 – 10 วัน โดยการตรวจสอบฐานข้อมูลเงินครบกําหนดใน Google 
Drive ที่จัดทําไว้ และได้แชร์ข้อมูลให้กับผู้ที่เก่ียวข้องไว้ ดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4  แสดงข้อมูลเงินลงทุนครบกําหนดที่แขร์ผ่าน Google Drive 
 

   หลังจากน้ันจะดําเนินการเรียนผู้บริหารเพ่ือทราบและพิจารณาเพ่ือสั่งการ
ลงทุนผ่านโปรแกรมไลน์ พร้อมกับเสนออัตราผลตอบแทนท่ีเก่ียวข้อง ดังภาพที่ 5 ซึ่งเป็นการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติและเข้าถึงข้อมูลได้ทันต่อเวลา 
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ภาพท่ี 5  แสดงการเสนอข้อมูลเงินครบกําหนดผ่านโปรแกรมไลน์ 
 
  4.2.1.2 การเสนอข้อมูลการประมาณการรับ – รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
สําหรับผู้บริหารพิจารณาการลงทุนเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐประจําปี ในช่วงเดือนตุลาคม 
และประมาณเดือนเมษายนของปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณเงิน
แผ่นดิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้องดําเนินการได้เตรียมข้อมูลการประมาณการรับ – รายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 7  แสดงตัวอย่างข้อมูลการประมาณการรับ – รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2563 

 
หมายเหตุ: 1 รายรับและรายจ่ายประจําเดือน เป็นการประมาณการโดยนําค่าเฉลี่ยจากสถิติการ

รับ-จ่ายในอดีต 4 ปีย้อนหลังมาเป็นฐานข้อมูล 
  2 เงินอุดหนุนจากรัฐ ปีงบประมาณ 2563  ได้รับจัดสรรประมาณ  5,270 ล้านบาท 
    
   ตามตารางที่ 7 แสดงข้อมูลรายรับ ประกอบด้วย รายรับประจําเดือน เงิน
อุดหนุนจากรัฐ เงินลงทุนครบกําหนด และหักด้วยรายจ่ายประจําเดือน จะได้ประมาณการเงินที่
สามารถนําไปบริหารเงินเพ่ือการลงทุนได้ เช่น เดือนตุลาคม 2562 รายรับทั้งสิ้น 6,149 ล้านบาท มี
ประมาณการรายจ่าย 1,500 ล้านบาท จะสามารถนําเงินไปดําเนินการลงทุนได้ประมาณ 4,649 ล้าน
บาท 
 
 
 
 
 

(หน่วย:ล้านบาท)

ลําดับท่ี เดือน
รายรับ

ประจําเดือน1

เงินอุดหนุน

จากรัฐ2

เงินลงทุน
ครบกําหนด

รวมรับ
รายจ่าย

ประจําเดือน1

รายรับ
หักรายจ่าย

1 เดือนตุลาคม 2562 500        1,699      3,950      6,149      1,500      4,649      
2 เดือนพฤศจิกายน 2562 900        -         650        1,550      900        650        
3 เดือนธันวาคม 2562 750        -         300        1,050      1,000      50          
4 เดือนมกราคม 2563 1,200      -         1,050      2,250      1,500      750        
5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 600        -         50          650        1,000      -350
6 เดือนมีนาคม 2563 700        3,065      -         3,765      1,100      2,665      
7 เดือนเมษายน 2563 600        -         400        1,000      900        100        
8 เดือนพฤษภาคม 2563 650        -         -         650        1,000      -350
9 เดือนมิถุนายน 2563 800        -         20          820        1,200      -380
10 เดือนกรกฎาคม 2563 850        -         -         850        1,200      -350
11 เดือนสิงหาคม 2563 750        -         -         750        1,300      -550
12 เดือนกันยายน 2563 700        -         -         700        1,800      -1,100

รวมท้ังส้ิน 9,000      5,270      6,420      20,184    14,400    5,784      
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  4.2.1.3 การเสนอข้อมูลเงินหมุนเวียนเกินบัญชีที่สามารถนําไปลงทุนได้ บาง
ช่วงเวลามหาวิทยาลัยอาจสํารองเงินเพ่ือรอจ่ายมากเกินความจําเป็น อาจจะมีเงินหมุนเวียนเกินบัญชี
ที่สามารถนําไปลงทุนได้ โดยการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวผ่านทางรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ที่ได้
แชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive ไว้ ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพท่ี 6  แสดงข้อมูลรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่แขร์ผ่าน Google Drive 
 
   จากภาพที่ 6 แสดงข้อมูลรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่แขร์ผ่าน Google 
Drive จะพบว่าเงินคงเหลือหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 
402-4-38236-5 ช่ือบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัญชีสํารองจ่ายของมหาวิทยาลัยมี
เงินในบัญชีทั้งสิ้น 293,951,724.48 บาท ซึ่งถือว่ามากเกินกว่าที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีไปมาก ควรจะนํา
ส่วนน้ีบางส่วนไปดําเนินการลงทุนเพ่ือบริหารเงิน จึงเห็นควรแจ้งต่อผู้บริหารต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 4.2.2 การลงทุนในเงินฝากประจํา เมื่อผู้บริหารได้สั่งการให้นําเงินไปลงทุนในธนาคาร
พาณิชย์ ประเภทเงินฝากประจํา มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  4.2.2.1 การจัดทําหนังสือเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ มีตัวอย่างดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพท่ี 7  แสดงตัวอย่างหนังสือขออนุมัติดําเนินการลงทุนในเงินฝากประจํา 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   รายละเอียดการจัดทําหนังสือเพ่ือเสนอขออนุมัติดําเนินการการลงทุนในเงิน
ฝากประจํา ต้องระบุรายละเอียดการถอนเงิน และรายละเอียดการนําฝากเงินให้ครบถ้วน ตามตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 8  แสดงรายละเอียดการถอนเงิน และรายละเอียดการนําฝากเงินในบัญชีฝากประจํา 
 
ท่ี ถอน ท่ี นําฝาก วิธีดําเนินการ 
1 ธนาคาร  1 ธนาคาร   
 สาขา    สาขา   
 ประเภทบัญชี   ประเภทบัญชี  
 ชื่อบัญชี   ชื่อบัญชี  
 เลขท่ีบัญชี   เลขท่ีบัญชี  
 วันท่ีครบกําหนด   ผลตอบแทน  
 จํานวนเงิน   จํานวนเงิน  

 
  4.2.2.2 การจัดเตรียมเอกสารแนบประกอบการลงทุน เอกสารประกอบการลงทุนใน
บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทเงินฝากประจํา ประกอบด้วย 
   (1) หนังสือแจ้งอัตราผลตอบแทน อัตราดอกเบ้ียของธนาคารต่าง ๆ 
   (2) ใบถอนเงิน 
   (3) สําเนาบัตรประชาชนผู้มีอํานาจลงนามถอนเงิน ด้านหน้าและด้านหลัง 
ตามประกาศและแนวปฏิบัติการยืนยันตัวตนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
   (4) สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 
   (5) สมุดบัญชีคู่ฝากเล่มที่ต้องการถอนเงิน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงตัวอย่างใบถอนเงินส่วนด้านหน้า 
 
    ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างใบถอนเงินส่วนด้านหน้า กรณี บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ประเภทฝากประจํา ครบกําหนด และฝากต่อในบัญชีเงินฝากธนาคารเลขท่ีบัญชีเดิม มี
รายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 9  แสดงวิธีการกรอกข้อมูลใบถอนเงินส่วนด้านหน้า 
 
ลําดับที ่ รายการ รายละเอียด 

1 ช่ือบัญชี ให้ระบุช่ือบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
จะถอนเงิน 

2 เลขที่บัญชี ให้ระบุเลขที่ บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยที่
ต้องการจะถอนเงิน 

3 จํานวนเงิน (ตัวเลข) ให้ระบุจํานวนตัวเลขเงินที่ต้องการถอน อาจจะ
รวมถึงดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารด้วย 

4 จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ให้ระบุตัวอักษรจํานวนเงินที่ต้องการถอน อาจจะ
รวมถึงดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารด้วย 

 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
2  4   3   8    2   0   0    0   0   1   8 

100,000,000.- -หน่ึงร้อยล้านบาทถ้วน- 

ลายเซ็น ฝ่ายบริหาร 
ลายเซ็น ฝ่ายการเงิน 

ลายเซ็น ผูร้ับมอบฉันทะ 

เพ่ือฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 438-2-00001-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 

5 

4 

6 

3 



55 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 9  แสดงวิธีการกรอกข้อมูลใบถอนเงินส่วนด้านหน้า (ต่อ) 
 
ลําดับที ่ รายการ รายละเอียด 

5 ลายมือช่ือเจ้าของบัญชี ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายของมหาวิทยาลัยลงนาม โดยฝ่าย
บริหาร 1 คน และฝ่ายการเงิน 1 คน ลงรายมือช่ือ
ร่วมกันถึงจะสั่งจ่ายได้ 

6 ลายมือช่ือผู้รับเงิน ผู้รับมอบฉันทะลงนามรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ธนาคาร 

7 ข้อความระบุเพ่ิม เพ่ือการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 

ให้ระบุธนาคาร เลขที่บัญชี ช่ือบัญชี ที่ต้องการนํา
ฝาก 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 9  แสดงตัวอย่างใบถอนเงินส่วนด้านหลัง 
 

    ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างใบถอนเงินส่วนด้านหลัง กรณี บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ประเภทฝากประจํา ครบกําหนด และฝากต่อในบัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่บัญชีเดิม และ
มอบฉันทะทํารายการแทนผู้อํานาจสั่งจ่าย มีรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 

1 

438-2-00001-8 
นางสาวรัชฎาวรรณ จันทรมะโน 

1 3 0 9 9  0 0 0 0 4 3  7 5  

4 

2 

/ 
20 ก.พ.65 

710/7 หมู่ท่ี 2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
083-100-6800 

ลายเซ็น ฝ่ายบริหาร 
ลายเซ็น ฝ่ายการเงิน 

ลายเซ็น ผูร้ับมอบฉันทะ 6 

5 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 10  แสดงวิธีการกรอกข้อมูลใบถอนเงินส่วนด้านหลัง 
 
ลําดับที ่ รายการ รายละเอียด 

1 ข้าพเจ้า ให้ระบุช่ือบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
จะถอนเงิน 

2 เจ้าของบัญชีเลขที่บัญชี ให้ระบุเลขที่ บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยที่
ต้องการจะถอนเงิน 

3 ขอมอบฉันทะให้ ให้ระบุช่ือผู้รับมอบฉันทะในการทํารายการถอน
เงินที่ธนาคาร 

4 ข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน 
และเบอร์โทรศัพท์ 

ให้ระบุเลขที่บัตรประชาชน วันบัตรหมดอายุ ที่อยู่
ตามบัตร และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

5 ลงช่ือเจ้าของบัญชี ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายของมหาวิทยาลัยลงนาม โดยฝ่าย
บริหาร 1 คน และฝ่ายการเงิน 1 คน ลงรายมือช่ือ
ร่วมกันถึงจะสั่งจ่ายได้ 

6 ลงช่ือผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะลงนามรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ธนาคาร 
 

 4.2.3 การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของสภา
มหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 สามารถลงทุนได้พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินกระทรวงการคลัง ต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้บริษัทเอกชน 
หรือหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินที่มีความม่ันคงและได้รับการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือสูงไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  4.2.3.1 การจัดทําหนังสือเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ ประกอบด้วยการขออนุมัติ
ดําเนินการ 3 ส่วน ได้แก่  
   (1) ขออนุมัติขายหน่วยลงทุนในระบบ Smart Trade ของบริษัทจัดการ
หลักทรัพย์ เอ็มเอฟซี จํากัด จากกองทุนเปิดตราสารหน้ีที่สํารองไว้เตรียมจ่ายเงิน 
   (2) ขออนุมัติถอนเงินและสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คจองซื้อหุ้นกู้ 
   (3) ของอนุมัติลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ 
ดังภาพที่ 10 และภาพที่ 11 



57 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ภาพท่ี 10  แสดงตัวอย่างหนังสือขออนุมัติดําเนินการลงทุนในหุ้นกู้ หน้าที่ 1 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ภาพท่ี 11  แสดงตัวอย่างหนังสือขออนุมัติดําเนินการลงทุนในหุ้นกู้ หน้าที่ 2 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  4.2.3.2 การจัดเตรียมเอกสารแนบประกอบการลงทุน เอกสารประกอบการลงทุนใน
หุ้นกู้ ประกอบด้วย 
   (1) ข้อมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet) 
   (2) หนังสือภายนอกจากมหาวิทยาลัย ถึงธนาคารพาณิชย์ที่จองซื้อหุ้นกู้ 
   (3) ใบจองซื้อหุ้นกู้ 
   (4) เอกสารประกอบการจองซื้อ 
   (5) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
   (6) สําเนาหนังสือแต่งต้ังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (7) สําเนาหนังสือการมอบอํานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (8) สําเนาหนังสือมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
   (9) สําเนาหนังสือแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการกองคลัง สังกัด
สํานักงานอธิการบดี 
   (10) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (11) สําเนาบัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ใช้รับผลตอบแทน 
   (12) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจจองซื้อ 
   (13) ใบถอนเงิน 
   (14) สมุดบัญชีคู่ฝากเลม่ที่ต้องการถอนเงิน 
   เอกสารตามข้อ (5) ถึงข้อ (11) ให้ผู้อํานวยการคลังลงนามกํากับ ร่วมกับ
ประทับตรามหาวิทยาลัยทุกแผ่น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ภาพท่ี 12  แสดงตัวอย่างหนังสือภายนอกจากมหาวิทยาลัยถึงธนาคารพาณิชย์ที่จองซื้อหุ้นกู้ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ภาพท่ี 13  แสดงตัวอย่างใบจองซื้อหุ้นกู้ 

ลายเซ็น ฝ่ายบริหาร 
ลายเซ็น ฝ่ายการเงิน 

5 ลายเซ็น ฝ่ายบริหาร 
ลายเซ็น ฝ่ายการเงิน 

4 

1 

2 

3 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ตัวอย่างใบจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ดังภาพที่ 13 มีรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 11  แสดงวิธีการกรอกข้อมูลใบจองซื้อหุ้นกู้ 
 
ลําดับที ่ รายการ รายละเอียด 

1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้ ให้ระบุช่ือนิติบุคคล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
รายละเอียดข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

2 จํานวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่วย) 
และจํานวนเงิน (บาท) 

ให้ระบุหุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่วย) ส่วนมากหน่วยละ 
1,000.- บาท และจํานวนเงิน (บาท) ทั้งตัวเลข 
และตัวอักษร 

3 การจ่ายดอกเบ้ีย ให้ระบุช่ือธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี และเลขที่
บัญชี ที่จะรับดอกเบ้ีย และ/หรือเงินทุนเมื่อครบ
กําหนดไถ่ถอน 

4 ผู้มีอํานาจลงนามแทนของนิติ
บุคคล 

ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายของมหาวิทยาลัยลงนาม โดยฝ่าย
บริหาร 1 คน และฝ่ายการเงิน 1 คน ลงรายมือช่ือ
ร่วมกัน 

5 ลงช่ือผู้จองซื้อ ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายของมหาวิทยาลัยลงนาม โดยฝ่าย
บริหาร 1 คน และฝ่ายการเงิน 1 คน ลงรายมือช่ือ
ร่วมกัน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 4.2.4 การลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ การลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน ส่วนที่ 2  
จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
สามารถลงทุนได้ในกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี (ทั้งในและ/หรือ ต่างประเทศ) 
ที่มีการกําหนดระยะเวลา (Term fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ อายุมากกว่า 3 
เดือน และกองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารหน้ี (Bond fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์
ที่ดําเนินการโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีการจัดลําดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้
ภายในกองทุนไม่ตํ่ากว่าระดับ BBB โดยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหน้าที่ที่
เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  4.2.4.1 การจัดทําหนังสือเพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 
ดังน้ี 
   (1) ขออนุมัติดําเนินการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีผ่านระบบ Smart 
Trade ของบริษัทจัดการหลักทรัพย์ เอ็มเอฟซี จํากัด 
   (2) ขออนุมัติดําเนินการเป็นเอกสาร ผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
หลักทรัพย์ ในกรณีที่ยังไม่มีความเช่ือมโยงของข้อมูลในระบบ Smart Trade 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
ภาพท่ี 14  แสดงตัวอย่างหนังสือขอดําเนินการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีผ่านระบบ Smart Trade  
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ภาพท่ี 15  แสดงตัวอย่างหนังสือขอดําเนินการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีผ่านบริษทัหลักทรัพย์ 
 
  4.2.4.2 การจัดเตรียมเอกสารแนบประกอบการลงทุน เอกสารประกอบการลงทุน
ในกองทุนตราสารหน้ี ประกอบด้วย 
   (1) ใบคําสั่งซื้อกองทุน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   (2) สําเนาบัตรประชาชนผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้มีอํานาจลงนามซื้อกองทุน 
ด้านหน้าและด้านหลัง ตามประกาศและแนวปฏิบัติการยืนยันตัวตนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 
ภาพท่ี 16  แสดงตัวอย่างคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน-ชําระเงินแบบ Bill Payment 

ลายเซ็น ฝ่ายบริหาร 
ลายเซ็น ฝ่ายการเงิน 

4 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
MM-Plus 

150,000,000.-            -หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน- 
1 

2 

3 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ตัวอย่างคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน-ชําระเงินแบบ Bill Payment ดําเนินการลงทุนใน
กองทุนตราสารหน้ี กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหน้ีระยะสั้น (MM-PLUS) ดังภาพที่ 16 มีรายละเอียด
ตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 12  แสดงวิธีการกรอกข้อมูลคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน-ชําระเงินแบบ Bill Payment 
 
ลําดับที ่ รายการ รายละเอียด 

1 ช่ือผู้ถือหน่วย ให้ระบุช่ือนิติบุคคล ผู้ถือหน่วยลงทุน 
2 ช่ือกองทุน ให้ระบุช่ือกองทุนตราสารหน้ีที่ต้องการซื้อหน่วย

ลงทุน 
3 จํานวนเงินตัวเลข และตัวอักษร ให้ระบุจํานวนเงินที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุน ทั้งตัว

เลข และตัวอักษร 
4 ช่ือผู้ถือหน่วย / ผู้มีอํานาจลงนาม ผู้มีอํานาจสั่งซื้อของมหาวิทยาลัยลงนาม โดยฝ่าย

บริหาร 1 คน และฝ่ายการเงิน 1 คน ลงรายมือช่ือ
ร่วมกัน 

 
 4.2.5 การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล 
  การลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนส่วนบุคคลอยู่ในส่วนที่ 3 จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปาน
กลาง ไม่เกินร้อยละ 40 สามารถลงทุนได้ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) การลงทุนใน
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) และการลงทุน
ในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure fund) ซึ่งการลงทุนในกองทุนดังกล่าวสามารถลงทุน
ได้ทั้งประเภทกองทุนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ (Freehold) และ/หรือ กองทุนแบบสิทธิ
การให้เช่า (Leasehold) รวมถึงโครงการจัดต้ังบริษัทหรือกิจการร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอ่ืน รวมถึง
ลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอ่ืนที่จะให้ผลตอบแทนสูง โดยมีความเสี่ยง
ในระดับที่สามารถรับได้  
  การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าว จะพิจารณา
คัดเลือกกองทุนโดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความ
เห็นชอบในการลงทุน ดังภาพที่ 17 



68 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพท่ี 17  แสดงขั้นตอนการดําเนินการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล 

 
4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําหลักการในการตรวจสอบ ควบคุมความมีอยู่จริง และความ
ครบถ้วนของบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 13  วิธีการตรวจสอบและควบคุมเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ 1 
 

ประเภทเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุน 

การดําเนินการ การตรวจสอบและควบคุม 

ส่วนท่ี 1 จัดสรรเงินเพ่ือสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
- ฝากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท
หลักทรัพย์ เป็นประเภทออมทรัพย์
หรือเงินฝากกระแสรายวัน 
- ลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดท่ีมี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 
(ท้ังในและ/หรือ ต่างประเทศ) ท่ีมี
การกําหนดระยะเวลา (Term fund) 
ของธนาคารพาณิชย์หรือบริ ษัท
หลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน 
 
ท่ีใช้เพ่ือการรับและจ่ายเงินในการ
ดําเนินงานตามปกติ 

มิติ คณะ/หน่วยงาน  
การรับเงินมี 2 ประเภท คือ 
1.  การรับเงินสดหรือเช็ค เจ้าหน้าท่ี
การเงินท่ีรับผิดชอบจะเก็บรักษาเงิน
และเช็คและนําฝากธนาคารในบัญชี
ป ร ะ เ ภ ท ก ร ะ แ ส ร า ย วั น  ( ท่ี
มหาวิทยาลัยเปิดให้เพ่ือทําการรับเงิน
เท่านั้น) ทุกสิ้นวันหรือไม่เกิน 1 วันทํา
การถัดไป 
2.  การรับเงินโดยตรวจสอบการโอน
นําฝากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เท่านั้น  
 

มิ ติ  คณ ะ /ห น่ ว ย ง า น   แ ล ะ
ส่วนกลาง (กองคลัง) 
กําหนดให้มีกรรมการตรวจสอบการ
ใช้ใบเสร็จรับเงินประจําวัน และมี
การกระทบยอดจํานวนเงินท่ีออก
ใบ เสร็ จ ในระบบ  KKUFMIS กับ
จํานวนเงินท่ีมีการนําฝากธนาคาร
ประจํา วัน  และมีการแต่ง ต้ังผู้ มี
อํานาจยกเลิกใบเสร็จ รับเงินใน
ระบบ KKUFMIS ตามเหตุผลจําเป็น 
 
 

 

กองคลัง 
นําเสนอข้อมูล

คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน พิจารณา

สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้ความเห็นชอบ
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คู่มือการปฏิบัติงาน การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 13  วิธีการตรวจสอบและควบคุมเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ 1 (ต่อ) 
 

ประเภทเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุน 

การดําเนินการ การตรวจสอบและควบคุม 

ส่วนท่ี 1 จัดสรรเงินเพ่ือสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท 
 ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าท่ีการเงินคณะ/

หน่วยงานจะต้องทําการสรุปและนําสง่
หลั กฐานการรั บ เ งิ นและสํ า เนา
ใบเสร็จรับเงินประจําวันมาท่ีงานบัญชี 
กองคลัง เพ่ือทําการตรวจสอบและ
บันทึกบัญชีภายใน 3 วันทําการ 
ทุกสิ้นวันระบบจะทําการโอนจํานวน
เงินท้ังหมดในบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันของคณะ/หน่วยงานอัตโนมัติ
เข้าบัญชีออมทรัพย์ท่ีเปิดและควบคุม
โดยกองคลัง ดังนั้น คณะ/หน่วยงาน
ไม่สามารถจ่ายหรือถอนเงินเพ่ือจ่าย
จากบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวได้ 
มิติส่วนกลาง/กองคลัง 
1.  ก า ร รั บ เ งิ น ส ด แ ล ะ เ ช็ ค  – 
กระบวนการเดียวกันกับเจ้าหน้าท่ี
การเงนิของคณะ/หน่วยงาน 
2.  การรับเงินโดยการตรวจสอบการ
นํ าฝากเงิน  เจ้ าหน้ า ท่ีการ เงิน ท่ี
รับผิดชอบจะสามารถตรวจสอบการ
นําฝากเงินผ่านระบบ online ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงไทยเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทําการ
อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ใ น ร ะ บ บ 
KKUFMIS  
ทุกสิ้นวัน จะมีกกระบวนการสรุป
และตรวจสอบหลักฐานการนําฝาก
เงินและสําเนาใบเสร็จรับเงินไปยัง
งานบัญชี (กองคลัง ) เ พ่ือทําการ
ตรวจสอบและบันทึกบัญชีต่อไป 
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ตารางที่ 14  วิธีการตรวจสอบและควบคุมเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ 2 
 

ประเภทเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุน 

การดําเนินการ การตรวจสอบและควบคุม 

ส่วนท่ี 2 จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนท่ีมีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า 
- ฝากประจําธนาคารพาณิชย์ในอัตรา
ดอกเบี้ยสูง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ของธนาคารพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือได้รับอนุมัติและสั่งการลงทุนจาก
ผู้บริหาร กองคลัง จะทําเสนอเรื่อง
เพ่ือขออนุมัติการลงทุนพร้อมเตรียม
เอกสารประกอบการถอนเงินสําหรับ
บัญชีท่ีมีการครบกําหนด 
-  ในกรณีท่ีมีการนําฝากธนาคารเดิม 
ในใบถอนเงินต้องระบุ ชื่อ บัญชี
และประเภทการนําฝาก 
-  ในกรณีท่ีมีการถอนเพื่อนําฝาก
ธนาคารใหม่ เจ้าหน้าท่ีการเงินท่ี
ได้รับมอบหมายจะต้องทําการซ้ือ
แคชเชียร์เช็ค ชื่อบัญชีท่ีได้รับอนุมัติ
ให้นําฝากโดยไม่มีการถอนเงินสด
ออกมาเพ่ือไปรอนําฝากธนาคารใหม่ 
และไม่มีการซ้ือแคชเชียร์เช็ค ท่ีระบุ
ชื่อบุคคล อีกท้ัง มีการขีดคร่อมใน
แคชเชียร์เช็ค เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ถือ
เช็คดังกล่าวสามารถนําไปขึ้นเงินกับ
ธนาคารได้ จะต้องเป็นการนําฝาก
เงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยปกติ
กระบวนการท้ังหมดจะแล้วเสร็จ
ภายใน 1 วันทําการถัดไป (เนื่องจาก
อาจมีการรอเช็คเคลียร์ร่ิง) 
-  จํานวนเงินท่ีเกินกว่า 1 แสนบาท 
ผู้ท่ีมีอํานาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน
ได้แก่ ฝ่ายบริหาร 1 คน และฝ่าย
การเงิน 1 คน รวมกันลงลายมือชื่อ
จึงจะทําการถอนเงินจากธนาคารได้  

-  กรณี ท่ีเป็นการฝากประจํากับ
ธนาคารเดิม กองคลังจะต้องทําการ
สรุปรายการนําฝากเงินพร้อมท้ังนํา
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้งาน
บัญชี (กองคลัง) เพ่ือตรวจสอบและ
บัน ทึกบัญชี ในระบบ  KKUFMIS 
ภายใน 1 วันทําการถัดไป 
-  กรณีท่ีมีการนําฝากประจํากับ
ธนาคารท่ีต้องมีการเปิดบัญชีใหม่ 
จะต้องทําการสรุปรายการนําฝาก
เงินพร้อมท้ังนําสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารให้งานบัญชี (กองคลัง) เพ่ือ
ตรวจสอบและบันทึกบัญชีในระบบ 
KKUFMIS ภายใน 7 วันทําการถัดไป 
เนื่องจากต้องรอให้ฝ่ายบริหารลง
นามในเอกสารเปิดบัญชีให้ครบทุก
ท่าน ถึงอย่างไรก็ตาม สมุดเงินฝาก
ประจํานั้นถือว่าสมบูรณ์และเร่ิมนับ
ผลประโยชน์ต้ังแต่วันท่ีทําการเปิด
บัญชีแล้ว 
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ตารางที่ 14  วิธีการตรวจสอบและควบคุมเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ 2 (ต่อ) 
 

ประเภทเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุน 

การดําเนินการ การตรวจสอบและควบคุม 

 -  จํานวนเงินท่ีไม่เกิน 1 แสนบาท ผู้
มีอํานาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน
ได้แก่ฝ่ายการเงิน 2 คน 

 

-  พั น ธ บั ต ร รั ฐ บ า ล  ต๋ั ว เ งิ น
กระทรวงการคลัง ต๋ัวแลกเงิน 

กระบวนการเดียวกันกับการนําเงิน
ฝากประจํา แต่เอกสารหลักฐานท่ี
ได้รับเม่ือมีการซ้ือพันธบัตรเสร็จสิ้น
คือ ใบแสดงสิทธิในการซ้ือพันธบัตร
จริง หรือ ใบหุ้นกู้ 

กองคลังจะทําการติดตามและนําส่ง
พันธบัตรฉบับจริงให้งานบัญชี (กอง
ค ลั ง )  เ พ่ื อ ทํ า ก า ร บั น ทึ ก แ ล ะ
ตรวจสอบ พันธบัตรฉบับจริงและใบ
หุ้นกู้ จะนําส่งและเก็บไว้ท่ีตู้นิรภัย
โดยผู้อํานวยการกองคลัง 

- หุ้ นกู้ บ ริ ษั ท เอกชน  หรื อ หุ้ นกู้
ธนาคารพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนสูง 
หรือหุ้นกู้สถาบันการเงิน 

- กองทุนเปิดท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี้ (ท้ังในและ/หรือ 
ต่ า งประ เทศ )  ท่ี มี ก า รกํ าหนด
ระยะเวลา (Term fund) ของธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ อายุ
มากกว่า 3 เดือน และกองทุนเปิดท่ี
ลงทุนในตราสารหนี้ (Bond fund) 
ของธนาคารพาณิชย์หรือบริ ษัท
หลักทรัพย์ 

กระบวนการอนุมัติและสั่งการลงทุน
ดําเนินการเช่นเดียวกับการลงทุนใน
ประเภทข้างต้น แต่เอกสารท่ีได้รับ
คือเอกสารการสั่งซ้ือกองทุน และจะ
ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนประจําเดือน เพ่ือเป็น
การรายงานผลการดําเนินงานและ
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนดังกล่าว 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะ
ทําการส่งรายงานท่ีเป็นเอกสารถึง
อธิการบดี พร้อมท้ังส่งทางอีเมล์ถึง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
จั ด ทํ า ร า ย ง า น เ สนอผู้ บ ริ ห า ร
ประจําเดือน 
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ตารางที่ 15  วิธีการตรวจสอบและควบคุมเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ 3 
 

ประเภทเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุน 

การดําเนินการ การตรวจสอบและควบคุม 

ส่วนท่ี 3 จัดสรรเงินเพ่ือจัดเป็นเงินลงทุนท่ีมีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
- ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Fund) 

กระบวนการเดียวกันกับการลงทุนในส่วนท่ี 2 การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 
ต๋ัวเงินกระทรวงการคลัง ต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือหุ้นกู้ธนาคาร

พาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงิน  

- ลงทุนในกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ( Real Estate 
Investment Trust: REIT) 
- ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure fund) ซ่ึงการลงทุนใน
กองทุนดังกล่าวสามารถลงทุนได้ท้ัง
ประ เภทกอง ทุน ท่ี เป็ น เจ้ า ของ
กรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ (Freehold) 
และ/หรือ กองทุนแบบสิทธิการให้
เช่า (Leasehold) รวมถึงโครงการ
จัดต้ังบริษัทหรือกิจการร่วมลงทุน
กับนิติบุคคลอ่ืน 
-  ลงทุนในลักษณะกองทุนส่ วน
บุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอ่ืนท่ี
จะให้ผลตอบแทนสูง โดยมีความ
เสี่ยงในระดับท่ีสามารถรับได้ โดยให้
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
พิ จ า ร ณ า  แ ล ะ เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ตารางที่ 16  วิธีการตรวจสอบและควบคุมเงินลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ 4 
 

ประเภทเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุน 

การดําเนินการ การตรวจสอบและควบคุม 

ส่วนท่ี 4 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
เม่ือมีการรับเงินและนําฝากเข้าบัญชี
กองทุน 

เจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีรับผิดชอบจะ
ดําเนินการตรวจสอบเงินโอนเข้า
บัญชีกองทุนและออกใบเสร็จรับเงิน
ในระบบ KKUFMIS และนําส่งงาน
บัญชี (กองคลัง) เพ่ือตรวจสอบและ
บันทึกบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม่เกิน 1 
วันทําการถัดไป 

เช่นเดียวกับเงินฝากส่วนท่ี 1 

เม่ือมีการสั่งจ่ายเงินจากกรรมการ
กองทุน 

-  กรรมการกองทุนจะมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีการเงินทําการเบิกจ่ายเงิน
ตามระ เบี ยบกอง ทุนและนํ าส่ ง
เอกสารการเบิกจ่ายมาท่ีกองคลัง  
-  กองคลังจะทําการจ่ายตรงให้แก่ผู้
มีสิทธิรับเงินตามท่ีระบุในเอกสารท่ี
ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ โ ด ย จ่ า ย จ า กบั ญชี
มหาวิทยาลัย 
-   ง านการ เ งิ น  (กองคลั ง )  จะ
ดําเนินการขออนุมัติถอนเงินจาก
บัญชีกองทุนเพ่ือเป็นการเบิกชดเชย
วงเงินท่ีมหาวิทยาลัยทําการจ่ายตรง
ไปก่อน 

กองคลั ง จะรวบรวม เอกสาร ท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งจ่าย
ท้ังหมดส่งให้งานบัญชี (กองคลัง) 
เพ่ือทําการตรวจสอบและบันทึก
บัญชีภายใน 3 วันทําการนับจาก
วั น ท่ี มี ก า ร จ่ า ย เ งิ น ผ่ า น ร ะบบ 
KKUFMIS 
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4.4 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
ปฏิบัติงานโดยการดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การ
พัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ซึ่งถือปฏิบัติการบริหารเงินลงทุนจากการกําหนดกรอบ
นโยบายตามช่วงเวลาปัจจุบัน ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 
กันยายน พ.ศ. 2560 และมีวิธีการดําเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือปฏิบัติวิธีการดําเนินการลงทุนตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จากการปฏิบัติงานได้มี
เทคนิคในการปฏิบัติงาน ในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยอํานวยความสะดวกในการนําเสนอข้อมูล 
ยกตัวอย่างเช่น 
 4.4.1 การนําเสนอข้อมูลหุ้นกู้ผ่าน Google Drive โดยแยกประเภทหุ้นกู้ที่ลงทุนตามการจัดกลุ่ม
อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้ประเภทต่าง ๆ ดังภาพที่ 18 
 

 
 

ภาพท่ี 18  แสดงตัวอย่างข้อมูลหุ้นกู้ทีล่งทุนตามการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 
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 4.4.2 การนําเสนอข้อมูลกองทุนเปิดตราสารหน้ีผ่าน Google Drive เพ่ือให้ทราบถึงราคา
มูลค่าปัจจุบัน หากเมื่อต้องการเงินสดสภาพคล่อง สามารถดูมูลค่า ณ ปัจจุบันได้ทันเวลา ลดค่าเสีย
โอกาส ดังภาพที่ 19 
 

 
 

ภาพท่ี 19  แสดงตัวอย่างข้อมูลกองทุนเปิดตราสารหน้ีราคาทุนและมูลค่าปัจจุบัน 
 
 4.4.3 การจัดทํารายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน รายไตรมาส เพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีการรายงานความคืบหน้าและรายงานผลการลงทุนรวมถึงผลการ
ดําเนินงานจากการลงทุนในทุกส่วนที่มหาวิทยาลัยถือครองอยู่ ซึ่งการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยมี
การบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งรายงานดังกล่าวมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ นอกจากน้ีรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละคร้ังยังได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่ง
มีผู้บริหารของทุกส่วนงาน รวมทั้งประธานสภาพนักงานเป็นกรรมการด้วย 
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4.5 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เป็นการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในกรอบของนโยบายการลงทุนจากสภามหาวิทยาลัย กรอบของเวลาที่ต้องมีวางแผนการ
ดําเนินการให้ดําเนินการลงทุนได้ทันกําหนดเวลา และต้องปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และครบถ้วน 
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงมีข้อควร
ระวังในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 4.5.1 รายงานข้อมูลเงินลงทุนครบกําหนดต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งหากข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนอาจส่งผลให้ลงทุนไมท่ันกําหนดเวลา ก่อเกิดค่าเสยีโอกาสได้ 
 4.5.2 เอกสารประกอบการลงทุนมีความเป็นปัจจุบัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการทําธุรกรรม
ทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง เอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการ
ลงทุนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อจํากัดของธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ด้วย ก่อนที่จะนํา
หนังสือการขออนุมัติให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม จําเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัด 
 4.5.3 เอกสารหลักฐานจากการดําเนินการลงทุนต้องมีความครบถ้วน เพ่ือที่จะนําไปบันทึก
บัญชีและกระทบยอดความมีอยู่จริงต่อไป 
 4.5.4 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน รวมถึงการวางแผนการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบ เน่ืองจากการดําเนินการลงทุนมีระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน หากดําเนินการไม่ทันต่อเวลา
อาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัยได้ 
 4.5.5 ถือปฏิบัติตามกรอบนโยบายการลงทุนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และวิธีการ
ดําเนินการลงทุนที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกําหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เกินกว่ากรอบที่
กําหนด มีการทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์และรายงานต่อผู้บังคับเมื่อพบสิ่งผิดปกติที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงภายในอนาคตได้ 
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บทท่ี  5 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการพัฒนางาน 

 
  คู่มือการปฏิบัติ เรื่อง การดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดําเนินการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของนโยบายการลงทุนจากสภามหาวิทยาลัย กรอบของเวลาที่ต้องมีวางแผนการ
ดําเนินการให้ดําเนินการลงทุนได้ทันกําหนดเวลา และปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และครบถ้วน ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน ดังน้ี 
 5.1 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 
 
5.1 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 จากการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบปัญหา อุปสรรค 
พร้อมแนวทางแก้ไข ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 17  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน 
 
ลําดับที ่ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1.1 การแสดงข้อมูลเงินลงทุนครบ
กําหนดมีความคลาดเคลื่อน 

จัดทําฐานข้อมูลให้อยู่ในระบบเดียวกันกับการบันทึก
บัญชี  ซึ่ ง ในปัจจุ บันบันทึกข้อมูล เ งินลงทุนใน
โปรแกรม  Microsoft Access อาจจะ เ ป็นการ
ซ้ํ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  หากสามารถบันทึก
รายการลงทุนในระบบโปรแกรม KKUFMIS จะ
สามารถมีการตรวจสอบ ยืนยันยอดได้ตลอดเวลา 

1.2 เงินหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถนํามาลงทุนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากบางกรณีต้องสํารองเงินเพ่ือเตรียมจ่าย 
อาจเกิดการคลาดเคลื่อนของการประมาณการ อาจ
ใช้ข้อมูลเชิงสถิติมาช่วยในการประมาณการได้ และ
ต้องสื่อสารกับงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
เพ่ือประกอบการตัดสินใจมากขึ้น 
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ตารางที่ 17  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
ลําดับที ่ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1.3 การที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ 

ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานทดแทนกัน 

1.4 การนําเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร
เพ่ือประกอบการตัดสินใจยังไม่
ครบถ้วนเท่าที่ควร ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีหลากหลาย 

ศึกษาข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ 
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ อย่างสมํ่าเสมอ และมีการ
อบรมออนไลน์เพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 
 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการดําเนินการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถอ้างอิงในการปฏิบัติงานทดแทนกัน จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน ดังน้ี 
 5.2.1 ศึกษาระบบและจัดทําฐานข้อมูลการลงทุนในระบบโปรแกรม KKUFMIS เพ่ือเช่ือมโยง
ข้อมูลไปสู่การบันทึกบัญชี เพ่ือลดความคลาดเคลื่อน หรือความซ้ําซ้อนของข้อมูล 
 5.2.2 จัดทําคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนงาน เน่ืองจากการ
ดําเนินการลงทุนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามสภาวการณ์โดยตลอด 
 5.2.3 ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง รู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้ากับการปฏิบัติงาน 
 5.2.4 ควรมีการรวบรวมและสังเคราะห์กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
ของกองคลัง 
 5.2.5 ควรมีการจัดทําสื่อเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เพ่ือลดข้อ
สงสัยในประเด็นการลงทุนของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
ที่เสนอต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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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  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123 หมู่ที่ 16 ตําบลในเมือง  

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 
พ.ศ. 2563 
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