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  รายงานการวิเคราะหฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ลวนไดรับความกรุณาชวยเหลือและไดรับ 
คําชี้แนะ จากนางสาวสุนิภา ไสวเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําท่ีมีคุณคา ขอคิด ชวยเหลือ 
อีกท้ังยังตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยดีเสมอมา จนทําใหรายงานการวิเคราะหฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณเรียบรอย ผูเขียนรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวอุนเรือน มงคลชัย ขาราชการบํานาญ นางพรรณี  ศักดิ์ทัศนา 
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ หัวหนางานงบประมาณและนางสาวชลธิชา บัวชุม นักบัญชี
ชํานาญการ หัวหนางานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีกรุณาใหขอเสนอแนะ
ตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองอันเปนประโยชนยิ่ง ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณ ศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน กองอาคารและสถานท่ี กองบริการหอพักนักศึกษา 
ผูใหความอนุเคราะหขอมูลท่ีเปนประโยชนยิ่งตอการจัดทํารายงานการวิเคราะหนี้ 
  ขอขอบพระคุณ หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน บุคลากรกองคลังทุกทาน ท่ีใหกําลังใจ ใหความ
อนุเคราะห และใหความสะดวกในการเขาเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํารายงานการวิเคราะหตลอดจน 
ชวยขับเคลื่อนใหการวิเคราะหในครั้งนี้สําเร็จดวยดี 
  สุดทายนี้ หากการจัดทํารายงานการวิเคราะหฉบับนี้เปนประโยชนตอผูท่ีนําไปศึกษา ผูเขียนใครขอ 
ยกความดีนี้แกผูท่ีกลาวมาท้ังหมด หากมีขอบกพรองใด ผูเขียนขอนอมรับดวยความเคารพ 
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คํานํา 

 

  การศึกษาวิ เคราะห รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.เพ่ือวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  2.เพ่ือเปนขอมูลรายไดจากการบริหาร

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกนสําหรับผูบริหาร เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจวางแผนการดําเนินงาน

และการบริหารจัดการรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการศึกษา

วิเคราะหมีการรวบรวมขอมูลจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 

3 มิติและระบบบัญชี ตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKUFMIS: Khon Kaen University 

Fiscal Management Information System) นํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Office 

Excel, Word โดยการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง รูปภาพ และกราฟ  เพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน 

จากขอมูลดังกลาว 

  ผูวิเคราะหหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการวิเคราะหเลมนี้จะเปนประโยชนตอการวางแผน 

การบริหารการคลังของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนผูท่ีมีความสนใจในการนําไปใช 

เปนแหลงขอมูลในการศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

บทท่ี 1  

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ  

 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเปนสถานศึกษาชั้นสูงท่ีมีวัตถุประสงค

ใหการศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนา และถายทอด

เทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายท่ีจะ

เปนมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก 

 สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานมีหนาท่ีในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการสนับสนุนยุทธศาสตร (Strategic Function) 

การกําหนดนโยบาย กลยุทธ  เ พ่ือให มีการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนา นโยบาย และเปาหมาย 

ของมหาวิทยาลัยไปเปนแผนปฏิบัติการประจําประดับหนวยงาน รวมถึงภารกิจในการบริหารจัดการ 

(Administrative Function) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี พันธกิจ (Function) จัดระบบประเมิน

และบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินสมรรถนะและผูบริหารหนวยงาน (กอง) และการจัดทําระบบบริหาร

หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี ภายใตการกํากับดูแลท่ีดี (Good governance) ซ่ึงในภารกิจดังกลาวตองใช

งบประมาณในการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย และตามประราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 

หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา 48 กําหนดใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญช ี

อันถูกตอง และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา ท้ังนี้จักตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติดานการคลัง

และพัสดุ ใหสอดคลอง กับการรั กษาวินัยทางการคลั งและพัสดุ   และบริหารการคลั งและ พัสดุ

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การรายงานทางการเงินเปนสิ่งสําคัญในการบริหาร 

การคลังใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยระบบงบประมาณ ระบบการจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจายเงิน การจาย

ชําระหนี้ และการบันทึกบัญชี ซ่ึงการรายงานทางการเงินท่ีดี จักตองมาจากขอมูลท่ีถูกตองแมนยํา ดังนี้ จึงตอง

มีการตรวจสอบขอมูลการรางานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารงานการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนภารกิจท่ีสนับสนุนการรายงาน 

ทางการเงินของงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เ พ่ือใหไดขอมูล 

รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการรับและนําสงเงิน 

ใหถูกตองครบถวน    

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิเคราะหในฐานะผูปฏิบัติงาน มีหนาท่ีความรับผิดชอบ

ในการบันทึกบัญชีรายรับของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงมีความสนใจเขียนรายงานการวิ เคราะห   

เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  
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1.2 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561-2562 

2. เพ่ือเปนขอมูลรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกนสําหรับผูบริหาร เพ่ือใช

ประกอบการตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยสําหรับผูบริหาร 
เ พ่ื อ ใ ช ป ระกอบการ ตัดสิ น ใ จ ในการว า งแผนการ ดํ า เนิ น ง านและการบริ ห า รจั ดกา ร ร า ย ได 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห 

 การศึกษาวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561-2562 เทานั้น ประกอบดวย รายไดคาเชาอาคาร รายไดคาเชารานคา รายไดคาบํารุงการใชอาคาร

และสถานท่ี  รายไดค าบํ ารุ งการใชทรัพย สิน  รายไดค าบํ ารุ งหอพักนัก ศึกษา ซ่ึง ไม รวมราย ได 

จากการบริหารทรัพยสินของหนวยงานวิสาหกิจและหนวยงานท่ีไมรวมงบการเงินกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถ

แสดงเปนรูปภาพ ไดตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงขอบเขตการวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

                     ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
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1.5 คําจํากัดความเบื้องตน 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 สวนงาน หมายถึง สวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติหาวิทยาลัยขอนแกน  

พ.ศ. 2558 ดังนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน 

สํานัก 

 รายได หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการในรอบ

ระยะเวลาบัญชี ในรูปของกระแสเขา (Inflow) ซ่ึงมีผลทําใหสินทรัพยสุทธิเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ไมรวมการเพ่ิมข้ึนของ

เงินทุนท่ีไดรับจากเจาของ 

 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ทรัพยากรดังกลาวเปนผล

ของเหตุการณในอดีต และมหาวิทยาลัยคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต  

ซ่ึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจในท่ีนี้ ก็ คือสิ่ ง ท่ี เปนท่ีตองการของบุคคลท่ัวไป อาจเปนสังหาริมทรัพย 

หรืออสังหาริมทรัพย และเปนสิ่งท่ีมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได  

 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน หมายถึง รายไดคาเชาอาคาร รายไดคาเชารานคา รายได 

คาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี รายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา 

 บัญชีรายไดคาเชาอาคาร หมายถึง คาบริการท่ีเรียกเก็บจากบุคคล นิติบุคคล เพ่ือเปนคาเชา 

อาคาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดเปนประเภทคาเชา ประกอบดวย รายไดคาเชาอาคารพรอม

ท่ีราชพัสดุ รายไดคาเชาอาคารหอพักนักศึกษา รายไดคาเชาอาคารท่ัวไป 

 บัญชีรายไดคาเชารานคา หมายถึง คาบริการท่ีเรียกเก็บจากบุคคล นิติบุคคล เพ่ือเปนคาเชา

ราน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดเปนประเภทคาเชา ประกอบดวย รายไดคาเชารานคา  

รายไดคาเชารานเซเวน 

 รายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก บุคคลท่ัวไป 

บริษัท หางราน ในการใชอาคารและสถานท่ีภายในอาคาร เพ่ือเปนคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี 

ประกอบดวย รายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี รายไดคาบํารุงการใชพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน  

รายไดคาบํารุงการทําความสะอาด รายไดคาธรรมเนียมการจอดรถอาคารท่ีจอดรถ 1 รายไดคาบํารุง 

หอภาพยนตรอีสานของมหาวิทยาลัยขอนแกน รายไดคาธรรมเนียมจอดรถศูนยอาหารและบริการ 1  

 บัญชีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา บุคคล

ท่ัวไป บริษัท หางราน เพ่ือเปนคาบํารุงการใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ไมรวมการใชอาคาร ประกอบดวย 

รายไดคาบํารุงการใชเครื่องคอมพิวเตอร รายไดคาบํารุงการใชลอคเกอร รายไดคาบํารุงการใชรถยนต  

รายไดคาสมาชิก/บํารุงการใชสระวายน้ํา รายไดคาสมาชิกและคาใชวงจรอินเตอรเน็ต รายไดคาบริการติดตอ

ผานระบบโทรศัพท (Remote Access) รายไดบริการใชหองฝกอบรม รายไดคาบริการใชหอง Video 

Conference พรอมอุปกรณ (ไมรวมคาเชาสัญญาณการสื่อสาร) รายไดคาสมาชิก/บํารุงการใชสนามเทนนิส 

รายไดคาเชาสมาชิก/คาบํารุงการใชศูนยปฏิบัติการออกกําลังกาย รายไดคาบํารุงการใชอุปกรณหองปฏิบัติการ 

รายไดคาบํารุงการใชเตนท รายไดคาบํารุงการใชระบบปฏิบัติการ 



4 
 

 

รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

บัญชีรายไดค า เช าหอพักนักศึกษา  หมายถึง  ค าบริ การ ท่ี เ รี ยก เ ก็บจากนัก ศึกษา  

เปนคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาท่ีอยูในความดูแลของสํานักงานบริหารหอพักนักศึกษา ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนด เปนค าหอง พักนัก ศึกษา รวมถึงค ากระแสไฟฟา  คาน้ํ าประปา  

และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ท่ีเก็บในลักษณะเหมาจาย ประกอบดวย รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา  

รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสวัสดิการ 8 หลัง รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสวัสดิการ 9 หลัง 

 อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารท่ีทําการ

โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมท้ังสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ 

ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา ไฟฟา  

หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท หรือเครื่องเรือน  

 ร ะบบ  KKUFMIS ( Khon Kaen University Fiscal Management Information System) 

หมายถึง ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ พึงรับ-พึงจาย ในลักษณะ 3 มิติ  

และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 ระบบรับ-จาย หมายถึง ระบบท่ีชวยในการบริหารขอมูลทางดานการเงิน ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง 

ของระบบ KKUFMIS เพ่ือใชในการบันทึกเอกสารการรับเ งินและการจายเงิน ตลอดจนการจัดการ 

เอกสารทางการเงินท่ีเก่ียวของและเชื่อมโยงกับระบบบัญชี 

 ระบบรับและนําสงเงิน หมายถึง ระบบท่ีชวยในการบริหารขอมูลทางดานการเงิน ซ่ึงเปน 

สวนหนึ่งของระบบ KKUFMIS เพ่ือใชในการบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการรับเงินและการนําสงเงิน  

มีเอกสารท่ีเก่ียวของตั้งแตเอกสารการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบนําฝากเงิน ใบนําสงเงิน ใบสรุปนําสงกองคลัง 

ระบบบัญชี หมายถึง ระบบท่ีเชื่อมโยงขอมูลจากระบบงานตาง ๆ ไดแก ระบบรับและนําสงเงิน 

ระบบสินทรัพยถาวร ระบบพัสดุ โดยระบบบัญชีแยกประเภทจะมีกระบวนงานปรับปรุงรายการทางบัญชี  

และประมวลผลสิ้นวัน/สิ้นเดือน และการปดงวดบัญชีประจําเดือนและประจําป เพ่ือออกรายงานทางการเงิน  

การบันทึกบัญชี หมายถึง การบันทึกบัญชีทางดานเดบิตหรือดานเครดิต เพ่ือบันทึกเพ่ิมข้ึน 

หรือลดลงโดยอยูบนหลักการบัญชีคู อันจะนําไปสูผลการวิเคราะหรายการบัญชี  

 รอบระยะเวลาบัญชี หมายถึง การจัดทํารายงานการเงินของหนวยงานของรัฐใหมีรอบระยะเวลา

เปนไปตามปงบประมาณ (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม -30 กันยายนของปถัดไป) 

 ปงบประมาณและปบัญชี หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึง 30 กันยายน  

ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปเปนชื่อสําหรับปงบประมาณและปบัญชีนั้น  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิเคราะห รายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  

พ.ศ.  2561 -2562 ผู วิ เคราะห ได ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  กฎหมาย ระเบียบ ขอบั ง คับ ประกาศ  

และงานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1.1 ทฤษฎี 7 Hurdles 

2.1.2 การบริหารทรัพยสิน 

2.1.3  ความหมายของรายได 

2.2 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 

2.2.2  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
2.2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเ งิน การจายเ งิน การเก็บรักษาเ งิน  

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 
 2.2.4  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน 

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
 2.2.5  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครฐั พ.ศ. 2561 
 2.2.6  หลักการและนโยบายการบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2546 
2.2.7  หลักเกณฑ ประกาศเก่ียวกับอัตราการจัดเก็บคาบํารุงหอพักนักศึกษา 

2.3 งานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1.1 ทฤษฎีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles มีสาระสําคัญท่ีเ ก่ียวของกับ 
การวิเคราะหดังนี้ การวางแผนงบประมาณ การคํานวณตนทุนผลผลิต การจัดการระบบจัดซ้ือจัดจาง  
การบริหารทางการเ งินและควบคุมงบประมาณ  การบริหารสินทรัพย  การรายงานทางการเ งิน 
และผลการดําเนินงานการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานการจัดการทางการเงิน การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จะเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพนั้น  สถานศึกษาตองมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีถูกตองโดยอาศัยแนวทางการพัฒนา 
ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน หรือท่ีเรียกวา 7 Hurdles ดังนี้ 

     1)  การวางแผนงบประมาณ  (Budgeting Planning) เริ่มตนจากการวางแผนกลยุทธ 
ของหนวยงานประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ผลผลิตหลัก กลยุทธ โครงสรางแผนงาน 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของผลงานและการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง  
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     2) การกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน (Output Specification and Costing)  
ในข้ันนี้เปนการคํานวณตนทุนในแตละผลผลิตท่ีไดกําหนดมาแลววาจะใชตนทุนตอหนวยงานผลผลิตเทาไร  
ซ่ึงมีการคิดท้ังตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม 

     3) การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement Management) เปนการพัฒนาระบบ 
การจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ การจัดซ้ือเนนความคุมคาของการใชจายเงิน  

     4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management / Fund 
Control) หนวยงานจําเปนตองกําหนดรายการและโครงสรางทางบัญชี เอกสารหลักฐานท่ีจําเปน การปรับ
ระบบบัญชีจากเกณฑเงินสดไปสูระบบเกณฑคงคาง มีระบบการควบคุมการเบิกจาย และบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

     5) การรายงานทางการเงินและผลดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting) 
ในกระบวนการรายงานตองมีการกําหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสรางการประเมิน และรายงานผลท่ีชัดเจน
และมีการรายงานท้ังการเงินและผลการดําเนินงาน 

     6)  การบริหาร สินทรัพย  (Asset Management) หนวยงานมีระบบบริหารสินทรัพย 
ท่ีมีประสิทธิภาพแสดงใหเห็นถึงการบริหารสินทรัพย 

     7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หนวยงานตองมีฝายท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ภายในมีอิสระในการดําเนินงาน มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน การตรวจสอบเนนการตรวจสอบ
ทางการเงินและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

      การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรเปนสิ่งท่ีทุกองคกรตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม การพิจารณาเลือกกิจกรรมท่ีมีความสําคัญกอนกลัง การกําหนดระบบ 
การปฏิบัติงานและระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมดูแลและการตรวจสอบภายใน
ท่ีชัดเจน จะชวยใหกิจกรรมตางๆขององคดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีต้ังไว การนําเอาระบบการบริหารและจัดการงบประมาณท่ีเหมาะสมเขามาใชในองคกรเปนสิ่งท่ีผูบริหาร
ระดับสูงจะตองใหความสําคัญเปนอยางมาก ซ่ึงแนวคิดในการบริหารจัดการงบประมาณไดเปลี่ยนจากระบบ
ควบคุมการเบิกจาย ท่ี เขมงวดมาเปนการบริหารงบประมาณแบบมุ ง เนนผลงาน  ซ่ึ ง เนนพันธกิจ 
และ วัตถุประสงค มีการกําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดในการดําเนินงาน 7 Hurdles จึงเปนแนวทาง 
ท่ีจะชวยใหการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.1.2 การบริหารสินทรัพย ของสํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีสาระสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะห ดังนี้ 

 1) ความเปนมาและวัตถุประสงค 
  ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2562 หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละระเภทข้ึนตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และในการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา  
และประโยชนระยะยาวของสวนราชการท่ีจะไดรับประกอบกัน  

  การนํามาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles มาใชในการบริหารทรัพยสิน  
เปนแนวทางท่ีกอใหเกิดการบริหารทรัพยสินท่ีเกิดประสิทธิภาพ โดยจะเชื่อมโยงกับกระบวนการงบประมาณ 
โดยแสดงตามรูปภาพท่ี 2 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 แสดงความเชื่อมโยงกระบวนการงบประมาณ กับทฤษฎี 7 Hurdles 
 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน การจะดําเนินการใหครบทุก Hurdle ไดตองมีจัดทําระบบ
บัญชีใหมีความเหมาะสม ดังนี้  

(1) การจัดทําบัญชีสินทรัพย และคิดคาเสื่อมราคา 
(2) การคํานวณตนทุนกิจกรรม ตนทุนผลผลิต 
(3) การรายงานการเงิน ตองบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง 

2) ความหมายของสินทรัพย 
สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรท่ีมีอยูในความควบคุมของหนวยงาน ซ่ึงเปนผลจากเหตุการณ

ในอดีตและคาดวาจะทําใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกหนวยงาน  
สินทรัพยจําแนกออกเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้ สินทรัพยหมุนเวียน (Current asset) 

สินทรัพยถาวร (Fixed asset) สินทรัพยอ่ืน (Other assets) 
การบริหารสินทรัพย ท่ีกลาวถึงจะมุงเนนเฉพาะในสวนของสินทรัพยถาวรท่ีมีตัวตน 

หรือสินทรัพยในสวนท่ีเปน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ซ่ึงใชในการดําเนินงานตามปกติ มีลักษณะคงทน  
ใชไดนานกวา 1 ป 
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3) วงจรบริหารสินทรัพย  
วงจรบริหารสินทรัพย ประกอบดวย การวางแผน การจัดการเพ่ือใหไดมา การใชงาน  

การบํารุงรักษา การจําหนายและทําลาย  โดยแสดงตามรูปภาพท่ี 3 ดังนี้ 
 

 
 

  ภาพท่ี 3 แสดงวงจรการบริหารสินทรัพย 
 

(1) การวางแผน  
1. กําหนดความตองการใชสินทรัพย มีการกําหนดทรัพยากร (INPUTS) กําหนด

กระบวนการ (PROSESSES) กําหนดผลงาน (OUTPUTS) และกําหนดผลลัพธ (OUTCOMES)  
2. ประเมินความสามารถในการทํางานของสินทรัพย 
3. เปรียบเทียบสินทรัพยท่ีมีอยูกับสินทรัพยท่ีตองการ 
4. คํานึงถึง ปริมาณ คุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม และไดมาในเวลาท่ีตองการใชงาน 
5. การซอมแซมและการบํารุงรักษา 

(2) การจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินทรัพย   
 1. การจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินทรัพย คือ กรรมวิธีในการดําเนินการท่ีจะใหไดมาซ่ึงพัสดุ 

ท่ีดิน สิ่งปลูกสรางท่ีตองการ เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตามกําหนดเวลา และมีตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดการเพ่ือใหไดมา ประกอบดวย การจัดซ้ือจัดจาง การเชา การขอรับบริจาค

หนวยงานอ่ืน การยืม การแลกเปลี่ยน และการผลิตเอง 
(3) การใชงาน ตองคํานึงถึงความประหยัดและความมีประสิทธิภาพ 
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(4) การบํารุงรักษา เพ่ือใหเกิดความพรอมในการใชงานเสมอ ทําใหอายุการใชงานคุมคา 
กับมูลคาของสินทรัพย ประหยัดคาใชจายในการซอมแซม และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
การซอมบํารุง (Maintenance) หมายถึง การบํารุงรักษาพัสดุใหอยู ในสภาพท่ีใชงานได ซ่ึงหมายถึง  
การทําความสะอาด การตรวจสภาพท่ัวไป การใช การใหบริการ การวัดและการทดสอบ ตลอดจน 
การซอมแซมการดัดแปลงแกไข รวมท้ังการรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและประเมินคาในการใช 
และการซอมบํารุง สามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ การซอมบํารุงแบบปองกัน และการซอมบํารุงแบบแกไข 

(5) การจําหนายหรือทําลาย การจําหนายพัสดุ  หมายถึง การตัดพัสดุออกจาก 
ความครอบครองของหนวยงานดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ การขาย การโอน การบริจาค การแลกเปลี่ยนสินทรัพย  
การนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน และการแปรสภาพหรือทําลาย 

4) การบริหารสินทรัพย  
(1) การบริหารวัสดุและครุภัณฑ หรือเรียกวา พัสดุ ประกอบดวย การวางแผนกําหนดความ

ตองการใชงาน การพิจารณาจุดสั่งซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด การควบคุม (ทะเบียนคุมพัสดุ ทางบัญชี) การบริหารงาน
คลังพัสดุ (การเก็บรักษาและการซอมบํารุง) การจําหนายพัสดุ 

(2) การบริหารท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ประกอบดวย วางแผนความตองการใชในการ
ปฏิบัติงาน จัดแผนผังภายในท่ีทํางาน เพ่ือประโยชนในการควบคุมสินทรัพย และการวางแผนการบํารุงรักษา
สถานท่ี 

5) นโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย 
1) การกําหนดราคาข้ันต่ํา เพ่ือควบคุมและแสดงมูลคาทางบัญชีตลอดอายุการใชงาน มูลคา

ข้ันต่ําตั้งแต 5,000 บาทข้ึนไป 
2) การบันทึกควบคุมสินทรัพย ประกอบดวย การบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพยสิน  

และการบันทึกบัญชีสินทรัพยและคาเสื่อมราคา รวมถึงทะเบียนประวัติการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
3) การวัดมูลคาสินทรัพย โดยการบันทึกมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพย ตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึน 

ในการจัดหา ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการทําใหสินทรัพยนั้นพรอมใชงานในครั้งแรก ประกอบดวย ราคาซ้ือ  
ภาษีนําเขา ภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไมได ตนทุนในการติดตั้ง กรณีจัดสรางข้ึนเอง บันทึกตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
รวมคาแรง วัตถุดิบ สวนกรณีสินทรัพยท่ีไดรับบริจาค บันทึกตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

4) การกําหนดอายุการใชงาน โดยกําหนดเปนชวงใหเลือก ตามตารางอายุการใชงาน 
และอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสิน โดยใหแตละหนวยงานกําหนดตามความเหมาะสมกับการใชงาน 

5) การเปดเผยขอมูลและการรายงาน การรายงานเก่ียวกับสินทรัพย มีวัตถุประสงค 
เพ่ือควบคุมสินทรัพย เพ่ือใหมีขอมูลเก่ียวกับสินทรัพย และเพ่ือตัดสินใจวางแผนดานสินทรัพย 

6) การควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย  
วัตถุประสงค เพ่ือใหแนใจวามีสินทรัพยอยูจริงและครบถวน เพ่ือใหมีการดูแลรักษาอยาง

ปลอดภัยและเพียงพอ เพ่ือใหมีการใชประโยชนอยางคุมคา โดยวิธีการควบคุม ควรมีการแบงแยกหนาท่ี  
มีการอนุมัติใหดําเนินการโดยผูมีอํานาจหรือมีคณะกรรมการดําเนินการ มีการทําบัญชีหรือทะเบียนคุม  
มีการวางแผนการจัดหาทดแทน มีการควบคุมคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และมีการตรวจนับและตรวจสอบ
เปนประจํา 
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2.1.3 ความหมายของรายได  
1) นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2554) ไดใหความหมาย รายได ดังนี้ รายได

เปนองคประกอบหนึ่งของงบการเงินโดยใชในการวัดผลการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงกําไรหรือขาดทุนสุทธิ
สําหรับงวดบัญชีนั้น สามารถคํานวณไดจากรายไดท้ังสิ้นหักดวยคาใชจายท้ังสิ้น ท้ังนี้กิจการอาจมีรายไดใน
ลักษณะตางกัน เชน รายไดจากการขายสินคา การใหบริการและการใหใชสินทรัพย (ซ่ึงทําใหเกิดรายไดในรูป
ดอกเบี้ย คาสิทธิและเงินปนผล) รายไดท่ีเกิดข้ึนสําหรับธุรกิจเฉพาะ เชน รายไดจากสัญญากอสราง สัญญาเชา
ซ้ือ สัญญาเชาและการขายอสังหาริมทรัพย  

2) มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (2557) รายได หมายถึง กระแสรับของประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ (กอนหักคาใชจาย) ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับ
นั้นสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ไมรวมถึงเงินทุนท่ีไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ 

การรับรูรายได 
การรับรูรายได หมายถึง การรวมรายการรายไดเปนสวนหนึ่งในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงการบันทึก

บัญชีรายไดในงบกําไรขาดทุน จุดรับรูรายไดเปนเรื่องท่ีสําคัญเพราะการรับรับรูรายไดผิดงวดบัญชี จะสงผลให
การแสดงผลการดําเนินงานผิดพลาดดวย 

การรับรูรายไดสวนใหญจะเก่ียวของกับประเด็นท่ีวากิจการควรรับรูรายไดเม่ือใด ในสวน
ประเด็นของจํานวนรายไดนั้น โดยปกติแลวเปนจํานวนท่ีตกลงกันบุคคลท่ีเก่ียวของกับรายการรายไดนั้น ความ
ไมแนนอนดังท่ีกลาวจะมีผลตอการตัดสินใจวาเม่ือใดกิจการควรรับรูรายได 

การวัดมูลคาของรายได 
มูลคาของรายได โดยปกติจะเปนมูลคาท่ีมีการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการจํานวนท่ี 

ตกลงผูซ้ือและผูขาย ซ่ึงอาจวัดไดจากเงินสดท่ีไดรับในปจจุบัน หรือจํานวนเงินท่ีจะไดรับในอนาคต ซ่ึงอาจ
กลาวไดวา มูลคาของรายได คือ จํานวนเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีกิจการไดรับ 

การรายงานรายได 
กิจการจะรายงานรายไดเม่ือรับรูรายไดนั้น ซ่ึงรายไดจะแสดงรายการแตละบรรทัดพรอม

จํานวนเงินในงบกําไรขาดทุน รายไดทุกรายการท่ีรับรูในงวดตองนํามาคํานวณเพ่ือหากําไรหรือขาดทุนสําหรับ
งวดบัญชีนั้น 

สรุปไดวา รายได หมายถึง เงินหรือผลประโยชนท่ีไดรับซ่ึงสงผลใหทรัพยสินของกิจการ
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงรายไดเปนสวนหนึ่งของงบแสดงผลการดําเนินงาน เพ่ือใชวัดผลการดําเนินงานของกิจการใหทราบ
ถึงกําไรหรือขาดทุน โดยการรับรูรายไดจะเกิดข้ึนเม่ือมีความแนนอนท่ีเกิดรายไดนั้นและสามารถวัดมูลคาได
อยางนาเชื่อถือ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะวัดมูลคารายไดโดยกําหนดจํานวนรายไดตามท่ีตกลง หรือวัดมูลคารายได 
ตามมูลคายุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 



11 
 

 

รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

2.2. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของ  

2.2.1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 15 มีสาระสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหกําหนดไว ดังนี้ 

รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 
1) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
2) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
3) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุน

ดังกลาว 
4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
5) รายไดหรือผลประโยชน ท่ีไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนจากทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัย 
6 )  ราย ได หรื อผลประโยชน ท่ี ได ม าจาการ ใช ท่ี ร าช พัสดุ  หรื อจั ดหาประโยชน 

ในท่ีราชพัสดุท่ีมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 
7) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
ดานการบัญชี และการตรวจสอบบัญชี กําหนดใหมหาวิทยาลัยบันทึกรายการในสมุดบัญชี

แยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายให เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ท่ีรับรองท่ัวไป และมีการตรวจสอบบัญชีเปนประจํา ใหจัดทํางบการเงิน บัญชีรายรับและรายจาย 
สงผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

 
2.2.2 พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ มีสาระสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหกําหนดไว ดังนี ้

1) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา สวนราชการจะตองกําหนด
เปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณท่ีจะตองใชในแตละงาน
หรือโครงการ และเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบ เพ่ือใหงานบริการสาธารณะเกิดความคุมคา  
สวนราชการจะตองจัดทําบัญชีตนทุนและตองคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ พรอมท้ัง
รายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบ 
ถารายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะสูงกวารายจายตอหนวยของงานประเภทและคุณภาพเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันของสวนราชการอ่ืน สวนราชการจะตองจัดทําแผนการลดรายจายเสนอตอสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณจะรวมกันประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
ท่ีสวนราชการดําเนินการอยู แลวรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะ
ไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และจะเปนประโยชนในการจัดทํางบประมาณในปตอไป การประเมินความ
คุมคายังรวมถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคมและประโยชนหรือผลเสียซ่ึงไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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2) การจัดซ้ือหรือจัดจาง การจัดซ้ือหรือจัดจางจะตองเปดเผยและเท่ียงธรรม ในการจัดซ้ือ
หรือจัดจางท่ีตองคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปนสําคัญ การจัดซ้ือหรือจัดจางไมตองถือราคาต่ําสุด 
ในการเสนอซ้ือหรือจางเสมอไป 

3) การกําหนดระยะเวลาพิจารณา เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
การอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบสวนราชการอ่ืน ท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  
หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด จะตองแจงผลการพิจารณาใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ  
ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติไว  
และข้ันตอนการปฏิบัตินั้นตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ  
หรือใหความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวใหสวนราชการอ่ืนทราบ ถาสวนราชการ 
ท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลาท่ีกําหนด  
หากเกิดความเสียหายข้ึน ใหถือวาขาราชการซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวของและหัวหนาสวนราชการนั้นประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดเกิดข้ึนจากความผิดของตน 

4) การวินิจฉัยช้ีขาดตองกระทําโดยเร็ว การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใด ๆ สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบในปญหานั้น ๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาวินิจฉัย 
 ใหดําเนินการไดเทาท่ีจําเปน ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการท่ีไมใชการวินิจฉัยปญหา 
ดานกฎหมายเม่ือคณะกรรมการมีมติแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพันสวนราชการซ่ึงมีผูแทนรวมเปน
กรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผูแทนของสวนราชการท่ีเปนกรรมการจะมิไดเขารวม
จารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกันสองฝาย ใหบันทึกความเห็นของกรรมการฝายขางนอย 
ไวใหปรากฏในเรื่องนั้นดวย 

5) การส่ังราชการ โดยปกติการสั่งราชการจะสั่งการเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณี 
ท่ีมีความจําเปนท่ีไมอาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น สามารถจะสั่งราชการดวยวาจา แตผูรับคําสั่ง 
ตองบันทึกคําสั่งดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและเม่ือปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกลาวแลวใหบันทึก
รายงานใหผูสั่งราชการทราบ ในบันทึกใหอางอิงคําสั่งดวยวาจาไวดวย 

 
2.2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 6 การรับเงินของสวนราชการ สวนท่ี 2 การรับเงิน มีสาระสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหกําหนดไว ดังนี้ 

1) การรับเงินใหรับผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ 
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตกรณีท่ีมีเหตุขัดของหรือมีความจําเปนเรงดวนซ่ึงไมสามารถรับผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ได ใหรับเปนเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืนท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

2) ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน ใหสวนราชการซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงินนั้น 
ออกใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตเปนการรับชําระเงินคาธรรมเนียม คาบริการ หรือการรับเงินอ่ืนใด 
ท่ีมีเอกสารของทางราชการระบุจํานวนท่ีรับจายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินหรือเปนการรับเงิน 
ตามคําขอเบิกเงินจากคลัง หรือเปนการไดรับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ 
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3) ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท เวนแตเงินประเภทใดท่ีมีการชําระ 
เปนประจํา และมีจํานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได 

4) ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดรับเงิน เงินประเภทใด 
ท่ีมีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้นตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ 
มาบันทึกเปนรายการเดียวในระบบก็ได โดยใหแสดงรายละเอียดวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใด 
ถึงเลขท่ีใดและจํานวนเงินรวมรับท้ังสิ้นเทาใดไวดานหลักสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย ในกรณีท่ีมี 
การรับเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลว ใหบันทึก
ขอมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทําการถัดไป 

5) เม่ือส้ินเวลารับจายเงิน ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินสดหรือเช็ค 
หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืนท่ีไดรับ พรอมเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนท่ีจัดเก็บในวันนั้นท้ังหมด 
สงตอเจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการนั้น 

6) ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร จากหัวหนาสวน
ราชการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวน
หรือไม เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองแลว ใหผูตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ 
และ/หรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ท่ีไดรับในวันนั้น 
ทุกฉบับ ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Payment) ฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 

 
2.2.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน  

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหกําหนดไว ดังนี้ 
ในการปฏิบั ติงานเก่ียวกับการบริหารงานดานการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมีความคลองตัว และเกิดประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐนั้น ตามขอบังคับนี้ไดมีการจัดประเภทและท่ีมาของรายไดมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) เงินอุดหนุนท่ัวไปหรือเงินอ่ืนใดท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
2) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
3) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึนและรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุน

ดังกลาว 
4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
5 ) รายไดหรือผลประโยชน ท่ีไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนจากทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัย 
6 )  ราย ได หรื อผลประโยชน ท่ี ได ม าจากการใช ท่ี ร าช พัสดุหรื อจั ดหาประโยชน 

ในท่ีราชพัสดุท่ีมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 
7) เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอก 
8) เงินและผลประโยชนท่ีไดรับจากการบริการวิชาการ การวิจัยและการนําทรัพยสิน 

ทางปญญาไปหาประโยชน 
9) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
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หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บเงินรายได มีดังนี้ 
1) หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ใหมหาวิทยาลัย 

เปนผูกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
2) หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บเงินรายไดคาธรรมเนียมอ่ืนนอกจากคาธรรมเนียม

การศึกษา ตามขอ 1 คาบํารุง คาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด โดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ และใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

การจัดเก็บรายไดและการนําสงเงิน เม่ือมีการรับเงินรายไดทุกประเภท ตองมีการออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอยางอ่ืนไวเปนหลักฐาน โดยมอบตนฉบับใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง  
และใหบันทึกขอมูลการรับเงินในวันท่ีไดรับเงินหรือยางชาในวันทําการถัดไป (การรับเงินรายไดทุกประเภท 
จะหักไวใชจายเพ่ือการใดกอนนําสงมหาวิทยาลัยมิได) ใหนําเงินรายไดประเภทตางๆ ท่ีไดจัดเก็บแลว 
ฝากธนาคารในวันนั้น หรืออยางชาในวันทําการถัดไป หลักเกณฑ  วิธีการรับเ งิน การนําส ง เ งิน  
แบบใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับรายไดอ่ืนๆ และแบบรายงาน ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

การทําบัญชีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปและใหดําเนินการในระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยหลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะตองเก็บไว
เพ่ือการตรวจสอบในท่ีปลอดภัย อยาใหสูญหาย หรือเสียหาย หลักฐานท่ียังไมไดรับการตรวจสอบตองเก็บไว
เปนระยะเวลา 10 ป สวนหลักฐานท่ีไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินแลวใหเก็บไว 5 ป  
เวนแตเปนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการทางคดีใหเก็บไวจนกวาคดีนั้นจะเสร็จสิ้น 

การจัดทํารายงานทางการเงิน ใหจัดแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน โดยถูกตอง
ตามความเปนจริง ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป แยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลยั
จัดทํารายงานการเงินประจําปสงผูสอบบัญชีมหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี ท้ังนี้ รูปแบบของ
รายงานใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหจัดทํารายงานการเงิน ดังนี้  

1) รายงานการเงิน รายไตรมาส ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนถัดไปนับจากวันสิ้น
ไตรมาส 

2) รายงานการเงินประจําป ใหเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน  60 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี 
 

 2.2.5 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของ
กับการวิเคราะหกําหนดไว ดังนี้ 

หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับนี้กําหนดเพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทาง 
ในการกําหนดระบบบัญชี และจัดทํารายงานการเงินเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไปตามเกณฑคงคางไดอยางเหมาะสม  
สําหรับรายการท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปตามปกติในหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 68 บัญญัติใหกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายบัญชีภาครัฐใหหนวยงานของรัฐท่ีมิใชรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการทําบัญชี 
และรายงานทางการเงิน 
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หลักการและนโยบายการบัญชี (Accounting Policies) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 ซ่ึงสอดคลองตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ผังบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีของหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยประยุกตใหเปนไปตามผังบัญชีมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ
ตาม ท่ีกระทรวงการคลั ง กํ าหนด เ พ่ือใช ในการจัด ทํางบการ เ งิน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
สงใหกรมบัญชีกลางนําไปจัดทํางบการเงินในภาพรวมของประเทศสําหรับการจัดสรรงบประมาณในปถัดไป 

หลักการบัญชี หมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จําแนก สรุปผลและรายงาน
เหตุการณท่ีเก่ียวของกับการเงินของหนวยงาน 

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะหลักเกณฑประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑหรือวิธี
ปฏิบัติท่ีหนวยงานใชในการจัดและนําเสนองบการเงินซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับการนําไปใช 
ในการบันทึกรับรูรายการทางบัญชแีละการเปดเผยขอมูลในรายงานการเงินเพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงินและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของหนวยงานโดยถูกตองตามท่ีควรสอดคลองกับหลักการและ
นโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ เม่ือใชนโยบายการบัญชีใดแลวจะตองถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีนั้น
อ ย า ง ส มํ่ า เ ส ม อ เ ว น แ ต มี ค ว า ม จํ า เ ป น ต อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ร อ บ ป บั ญ ชี ใ ด ก็ ใ ห เ ป ด เ ผ ย 
การเปลี่ยนแปลงนั้นในรายงานการเงินปนั้น ๆ ซ่ึงนโยบายการบัญชีท่ัวไปของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น 
มีหลักการปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ใชหลักบัญชีคู (Double Entry) หมายถึง การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับรายการการเงินท่ี
เกิดข้ึนครั้งหนึ่งและจะตองลงบัญชีสองดานคือเดบิตบัญชีหนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งดวยจํานวนเงินท่ีเทากัน 

2) ใชหลักการบัญชีแบบเกณฑคงคาง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑทางบัญชีท่ี
ใชรับรูรายการและเหตุการณเม่ือเกิดข้ึนมิใชรับรูเม่ือมีการรับหรือจายเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด 

3) ใชรอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) ตามปงบประมาณคือวันท่ี 1 ตุลาคมป
ปจจุบันถึงวันท่ี 30 กันยายนปถัดไป โดยกําหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 รอบเทากับ 1 ปงบประมาณหรือ 12 
เดือน 

4) ใชหลักการบัญชีบริษัทใหญและบริษัทยอย ในการบันทึกรับรูรายการบัญชีกันใน
ลักษณะของรายไดและคาใชจาย ทุนสิ้นปแตละหนวยจะโอนปดบัญชีดังกลาวเขาบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวา
คาใชจาย 

 

หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได 
    การรับรูรายได การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนรายไดจะตองเขาหลักเกณฑดังนี้  

1) ความเปนไปไดคอนขางแนนอนในการเกิดข้ึนของรายได   
2) สามารถวัดมูลคาของรายการดังกลาวไดอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ   
หนวยงานจะรับรูรายไดในงบแสดงผลการดําเนินงาน เม่ือประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน และเม่ือหนวยงานสามารถวัดมูลคาของ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนไดอยางนาเชื่อถือหรืออีกนัยหนึ่งการรับรูรายไดจะเกิดข้ึนพรอมกับการรับรู
สวนท่ีเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยหรือสวนท่ีลดลงของหนี้สิน  
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การวัดมูลคารายได  
1) รายไดมีการวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับ 
2) โดยท่ัวไปจะกําหนดจํานวนรายไดตามท่ีตกลงกับผูซ้ือหรือผูใชสินทรัพย 

ประเภทของรายได รายไดอาจจัดแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้  
1) รายไดจากเงินงบประมาณ หมายถึง หนวยงานไดรับเงินงบประมาณประเภทตาง ๆ 

เชน งบบุคลากร  งบดําเนินงาน งบลงทุน ในหลายลักษณะ เชน ไดรับงบประมาณตามแผนการใชจายเงินเพ่ือ
ผลิตตามบทบาทภารกิจท่ีตกลงกันไวหากใชไมหมดตองนําเงินท่ีเหลือสงคืนคลัง ไดรับเงินงบประมาณเปนเงิน
จ า ย ข า ด จ า ก รั ฐ บ า ล โ ด ย ไ ม มี เ ง่ื อ น ไ ข  ไ ด รั บ เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี เ บิ ก แ ต ล ะ ร า ย ก า ร เ พ่ื อ 
จายชําระหนี้ท่ีถึงกําหนดจายแลวหรือไดรับเงินงบประมาณโดยไมมีตัวเงินผานมือท่ีหนวยงาน แตเปนการเบิก
หักผลักสงหรือเปนการจายตรงจากรัฐบาลใหกับเจาหนี้ของหนวยงาน โดยภาพรวมใหหนวยงานรับรูรายไดจาก
เงินงบประมาณ ดังนี้         

(1) กรณีเบิกจายเงินเขาบัญชีของหนวยงานเพ่ือนําไปจายตอใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
ของหนวยงาน ใหรับรูรายไดจากเงินงบประมาณเม่ือไดสงคําขอเบิกเงินกับคลัง         

(2) กรณีเบิกหักผลักสงหรือเบิกจายตรวจจากรัฐบาลใหแกเจาหนี้ของหนวยงาน 
โดยหนวยงานไมไดรับตัวเงิน ใหรับรูรายไดจากเงินงบประมาณเม่ือไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากคลัง 

2) รายไดแผนดิน หมายถึง รายไดของรัฐบาลท่ีหนวยงานไดรับและจะตองนําสงคลัง 
รายไดแผนดินประกอบดวย รายไดแผนดินประเภทภาษีและรายไดแผนดินท่ีไมใชภาษี ไดแก รายไดจากการ
ขายสินทรัพยและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชยและรายไดอ่ืนๆ หนวยงานจะรับรูเงินรายไดแผนเม่ือไดรับ
รายได และเนื่องจากรายไดแผนดินเปนรายไดท่ีหนวยงานไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงานได  
ดังนั้น ณ วันท่ีจัดทํารายงาน ใหหนวยงานปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลังไปเขาบัญชี
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง       

3) รายไดจากเงินชวยเหลือ หมายถึง หนวยงานไดรับเงินตามโครงการใหความ
ชวยเหลือหรือรวมมอจากรัฐบาลตางๆ องคการประเทศ หรือบุคคลใดนอกจากหนวยงานของรัฐ  
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค          

4) รายไดจาการรับบริจาค หมายถึง หนวยงานไดรับบริจาคเงินเพ่ือไวใชจายในการ
ดําเนินงานหนวยงานจะรับรูรายไดจากการรับบริจาคเม่ือไดรับเงิน  อยางไรก็ตามการรับบริจาคอาจมีขอจํากัด
ในการใชหรือไม ก็ ได  หรือไดรับเ งินบริจาคเปนเ งินสดท่ีมีขอจํา กัดให ใชจ ายเ พ่ือการใดการหนึ่ ง 
โดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจไดรับบริจาคทรัพยสินซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชนแกหนวยงานเกินกวาหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี ในกรณีดังกลาวใหหนวยงานรับรูรายไดจากการรับบริจาคตามเกณฑท่ีเปนระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ีจําเปนตอการจับคูรายไดจากการรับบริจาคกับคาใชจายท่ีเก่ียวของ         

5) กําไร/ขาดทุนจาการแปลงคาเงินตราตางประเทศ หมายถึง รายไดหรือคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ หนวยงานจะบันทึกรับรูกําไร/
ขาดทุนจาการแปลงคาเงินตราตางประเทศเม่ือมีการชําระเงินของรายการท่ีเปนตัวเงินหรือเม่ือมีการจัดทํา
รายงานการเงิน และใหแสดงรายการดังกลาวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน        

6 ) รายได อ่ืน หมายถึง รายไดประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวข างตน 
และหนวยงานไมมีภาระผูกพันตองนําสงคลัง หนวยงานจะบันทีกรับรูรายไดอ่ืนเม่ือเกิดรายไดและเขาเกณฑ
การรับรูรายได 
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2.2.6 หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 หมวด 6 หลักการและ
นโยบายบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย มีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหกําหนดไวดังนี้ 

รายได หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ในรูปของกระแสเข า  (Inflow) ซ่ึ ง มีผล ทํา ใหสินทรัพย สุทธิ เ พ่ิม ข้ึน  ท้ั งนี้ ไม รวม 
การเพ่ิมข้ึนของเงินทุนท่ีไดรับจากเจาของ 

 สินทรัพย หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูในความควบคุมของหนวยงานซ่ึงเปนผลจากเหตุการณ 
ในอดีต และคาดวาจะทําใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการใหบริการเพ่ิมข้ึน 
แกหนวยงาน 

 สินทรัพยถาวร หมายถึง ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทน ท่ีใชในการดําเนินงานและใชไดนาน
กวาหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ มิไดมีไวเพ่ือขาย 

 สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงินท่ีสามารถระบุไดและไมมีรูปธรรม  
ซ่ึงเปนทรัพยท่ีหนวยงานถือไวเพ่ือใชในการผลิตหรือจําหนายสินคาหรือบริการเพ่ือใหผู อ่ืนเขา หรือเพ่ือ
วัตถุประสงคในการบริหารงาน 

 สินทรัพยหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยท่ีมีลักษณะขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ ดังนี้ 
1) สินทรัพยท่ีหนวยงานคาดวาจะรับรูประโยชนจากสินทรัพยนั้น หรือถือสินทรัพยไว

เพ่ือขายหรือเพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติของหนวยงาน 
2) สินทรัพยท่ีหนวยงานถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการคา หรือถือไวในระยะสั้น 

และคาดวาจะรับรูประโยชนจากสินทรัพยนั้นภายใน 12 เดือน นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
3) เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด 

สินทรัพยไมหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยท่ีไมเขาลักษณะตามคํานิยามของสินทรัพย
หมุนเวียน 

สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ หมายถึง มูลคาสุทธิคงเหลือในสินทรัพยของหนวยงานหลังหัก 
หนี้สินแลว 

 

    หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยการรับรูสินทรัพย 
    1) การพิจารณาวารายการใดจะรับรูเปนสินทรัพยจะตองเขาหลักเกณฑ 2 ประการ คือ 

(1) ความหมายของสินทรัพย ตามคําอธิบายศัพท  
(2) เกณฑการรับรูสินทรัพย โดยตองมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีหนวยงานจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้น และมูลคาของสินทรัพยนั้นสามารถวัดไดอยางมีเหตุผล
นาเชื่อถือ 
 2) ตามความหมายของสินทรัพย ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตสําหรับสินทรัพยใน
ภาครัฐใหหมายความรวมถึงศักยภาพในการใหบริการของสินทรัพยดวยการพิจารณาวาสินทรัพยใดอยูภายใต
การควบคุมของหนวยงาน  ให พิจารณาวาหนวยงานนั้นสามารถควบคุมประโยชน เชิ ง เศรษฐ กิจ 
ในอนาคต หรือควบคุมศักยภาพในการใหบริการท่ีจะเกิดจากการใชสินทรัพยนั้นไดหรือไม ซ่ึงเปนการพิจารณา
ท่ีกวางกวาการพิจารณาเฉพาะประโยชนเชิงเศรษฐกิจ แตเปนการพิจารณาถึงการควบคุมขีดความสามารถใน
การใชสินทรัพยเพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคไมวาจะกอใหเกิดกระแสเงินสดเขา
ในอนาคตหรือไมก็ตาม หรืออาจกลาวไดวา หนวยงานจะสามารถควบคุมสินทรัพยไดหากหนวยงานสามารถ
กระทําการขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
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(1) ใชสินทรัพยนั้นในการผลิตผลผลิตของหนวยงาน 
(2) ไดรับประโยชนจากการขายสินทรัพยนัน้ 
(3) คิดคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนจากการใชสินทรัพยนั้น 
(4) สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใชสินทรัพยนั้นจากหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน 

3) ความเปนไปไดคอนขางแนตามเกณฑการรับรูสินทรัพย หมายถึง การมีโอกาสมากท่ี
สินทรัพยจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกหนวยงาน และโอกาสนั้นตองสามารถแสดงใหเห็นได
โดยมีหลักฐานประกอบหรือแสดงอยูบนแนวคิดท่ีสมเหตุสมผลเชน แสดงยอดลูกหนี้เปนสินทรัพย ณ วันท่ีมี
การจัดทํารายงานเม่ือมีหลักฐานแสดงใหเห็นถึงโอกาสหรือความเปนไปไดวาจะไดรับชําระหนี้นั้น ถึงแมวาใน
อนาคตอาจมีเหตุการณท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลกูหนี้ก็ตาม แต ณ เวลาท่ีมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามี
โอกาสมากท่ีจะเกิดข้ึนก็ใหถือวาผานเกณฑความเปนไปไดตามเกณฑการรับรูของสินทรัพย 

เกณฑมูลคาข้ันต่ําในการรับรู  
1) ใหหนวยงานรับรูรายการสินทรัพยถาวรในบัญชีของหนวยงาน เฉพาะสินทรัพยท่ีมี

มูลคาข้ันต่ําตั้งแต 5,000 บาทข้ึนไป 
2) การรับรูรายการสินทรัพยโดยพิจารณาจากเกณฑมูลคาข้ันต่ํานั้น ใหพิจารณาดวยวา

สินทรัพยแตละรายการอาจมีมูลคาต่ํากวาเกณฑมูลคาข้ันต่ําท่ีกําหนด แตมูลคาของสินทรัพยประเภทเดียวกัน
โดยรวมแลวอาจสูงกวาเกณฑมูลคาข้ันต่ําท่ีกําหนด สินทรัพยเหลานั้นอาจนํามารวมกันและรับรูเปนประเภท
ของสินทรัพยนั้นๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน นอกจากนั้นใหพิจารณาสินทรัพยท่ีมีลักษณะเปนกลุม ซ่ึงหมายถึง 
ระบบหรือชุดของสินทรัพยท่ีประกอบดวยสินทรัพยมากกวาหนึ่งรายการท่ีตองใชงานรวมกันและจัดหามา
พรอมกันในคราวเดียวหรือในเวลาใกลเคียงกัน เชน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเสยีง เปนตน สินทรัพย
แตละรายการในกลุมอาจมีมูลคาต่ํากวาเกณฑมูลคาข้ันต่ํา แตหากมูลคาของสินทรัพยท้ังกลุมโดยรวมแลวมี
มูลคาสูงกวาเกณฑมูลคาข้ันต่ํา ใหนําสินทรัพยเหลานั้นมารวมกันและรับรูเปนกลุมสินทรัพย 

การวัดมูลคาสินทรัพย 
1) หนวยงานจะบันทึกมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนในการจัดหา

สินทรัพยนั้น ราคาทุนดังกลาว รวมถึงคาใชจายในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได 
ในครั้งแรกดวย 

2) การระบุวาคาใชจายรายการใดเปนราคาทุนท่ีเกิดข้ึนในการจัดหาสินทรัพย หนวยงาน
ตองพิจารณาเฉพาะคาใชจายท่ีระบุไดวาเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพยโดยตรง ราคาทุนท่ีเกิดข้ึนในการจัดหา
สินทรัพย ประกอบดวย ราคาซ้ือ รวมภาษีนําเขา ภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไมได และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ
การจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได สวนลดการคาตางๆ และคาภาษีท่ีจะไดรับ
คืนตองนํามาหักจากราคาซ้ือ ตัวอยางของตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย ไดแก 

(1) ตนทุนการจัดเตรียมสถานท่ี 
(2) ตนทุนการขนสงเริ่มแรกและการเก็บรักษา 
(3) ตนทุนการติดตั้ง 
(4) คาธรรมเนียมวิชาชีพ เชน คาจางสถาปนิกและวิศวกร 
(5) ประมาณการรายจายในการรื้อถอนสินทรัพย และการบรูณะสถานท่ี 
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3) คาใชจายในการบริหารและคาใชจายท่ัวไปอ่ืนๆ เชน เงินเดือน คาจาง คาใชจายใน 
การฝกอบรม ไมถือเปนราคาทุนของสินทรัพย เวนแตคาใชจายนั้นจะเก่ียวของโดยตรงกับการไดมา 
ของสินทรัพย หรือเปนคาใชจายเพ่ือทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได ในทํานองเดียวกัน
คาใชจายในการเริ่มเดินเครื่องจักรหรือคาใชจายอ่ืนในทํานองเดียวกัน ไมถือเปนราคาทุนของสินทรัพย  
เวนแตหนวยงานเปนตองจายคาใชจายดังกลาวเพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยู ในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได  
สวนผลขาดทุนเริ่มแรกจากการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีสินทรัพยจะสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนท่ีกําหนด
ไว ใหรับรูเปนคาใชจายทันทีท่ีเกิด 

4) สินทรัพยท่ีหนวยงานสรางข้ึนเองโดยใชทรัพยากรของหนวยงาน ใหบันทึกในราคา
ตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการสรางสินทรัพยนั้น ตนทุนดังกลาวควรรวมท้ังคาแรงงาน วัตถุดิบ และคาใชจายท่ีใช
ไปในการสรางสินทรัพยโดยตรง โดยใชหลักการเดียวกับการกําหนด ราคาทุนของสินทรัพย 

5) สินทรัพยอ่ืนนอกจากเงินสดท่ีหนวยงานไดมาโดยไมเสียคาใชจายหรือเสียคาใชจาย
นอยมากเสมือนไดเปลา เชน ไดมาจากการรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน ใหบันทึก
บัญชีโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีไดมาของสินทรัพยนั้น 

การแลกเปล่ียนสินทรัพย 
1) หนวยงานอาจไดรายการท่ีเปนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ มาจากการแลกเปลี่ยนกับ

รายการท่ีเปนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ หรือสินทรัพยอ่ืนท่ีไมคลายคลึงกัน ใหหนวยงานบันทึกราคาทุน 
ของรายการดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมา ซ่ึงมีมูลคาเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 
ท่ีนําไปแลกเปลี่ยน ปรับปรุงดวยจํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดท่ีหนวยงานตองโอน หรือรับโอน
เนื่ องมาจากการแลกเปลี่ ยนสินทรัพยนั้น ในกรณีนี้อาจมีการรับรู รายการกําไรหรือขาดทุนจาก 
การแลกเปลี่ยนดังกลาว 

2) กรณีหน วยงานอาจ ได ร ายการ ท่ี เป น ท่ี ดิ น  อาคาร  และ อุปกรณ  มาจาก 
การแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย ท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงหมายถึงสินทรัพย ท่ีมีประโยชนใชสอยแบบเดียวกัน 
ในการดําเนินงานลักษณะเดียวกัน และมีมูลคายุติธรรมใกลเคียงกัน ใหหนวยงานบันทึกราคาทุนของสินทรัพย
ท่ีไดรับมาดวยราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีนํา ไปแลกเปลี่ยน โดยไมมีการรับรูรายการกําไรหรือรายการ
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนดังกลาวอยางไรก็ตาม มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดรับมาอาจเปนหลักฐาน 
ท่ีแสดงวาสินทรัพยท่ีโอนไป ดอยคาลงแลว หนวยงานตองบันทึกลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีโอนไป 
และใชราคาตามบัญชีท่ีปรับลดแลวเปนราคาทุนของสินทรัพยใหม หากมีการนําสินทรัพยอ่ืน เชน เงินสด  
มารวมเปนสวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนดวย แสดงวารายการแลกเปลี่ยนนี้มีมูลคายุติธรรมไมใกลเคียงกัน  
เปนการแลกเปลี่ยนสินทรัพยท่ีไมคลายคลึงกัน  

รายจายภายหลังการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
หลังจากหนวยงานบันทึกสินทรัพยถาวรแลว หนวยงานตองบันทึกรายจายท่ีเกิดข้ึนใน 

ภายหลังเก่ียวกับรายการสินทรัพยเพ่ิมเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเก่ียวของ หากรายจาย
นั้นจะทําใหหนวยงานไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการตลอดอายุการใชงาน 
ของสินทรัพยนั้นเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูในปจจุบัน สวนรายจายประเภทอ่ืนท่ีเกิดข้ึน 
ในภายหลังใหบันทึกเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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หนวยงานจะบันทึกรายจายเก่ียวกับสินทรัพยถาวรท่ีเกิดข้ึนในภายหลังเปนสินทรัพย 
ไดก็ตอเม่ือรายจายนั้นทําใหสินทรัพยมีสภาพดีข้ึนเม่ือเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ตัวอยางของการปรับปรุงสินทรัพยซ่ึงทําใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการ 
ของสินทรัพยนั้นเพ่ิมข้ึน รวมถึง 

(1) การปรับปรุงสภาพอาคารใหมีอายุการใชงานยาวนานข้ึนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
(2) การปรับปรุงเพ่ือยกระดับคุณภาพชิ้นสวนของเครื่องจักรเพ่ือใหผลผลิตมีคุณภาพดีข้ึน 

อยางเห็นไดชัด 
(3) การใชวิธีการผลิตใหมๆ ท่ีสามารถลดตนทุนการดําเนินงานท่ีประเมินไวเดิมอยางเห็น 

ไดชัด 
ประเภทของสินทรัพย 
สินทรัพยอาจจัดแบงตามสภาพคลองของสินทรัพย โดยแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียนและ 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ดังนี้ 
(1) สินทรัพยหมุนเวียน 

(1.1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
(1.2) เงินทดรองราชการ 
(1.3) เงินฝากคลัง 
(1.4) ลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการ 
(1.5) ลูกหนี้เงินยืม 
(1.6) ลูกหนี้ภาษีของแผนดิน 
(1.7) เงินใหกู 
(1.8) รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ 
(1.9) รายไดแผนดินคางรับ 
(1.10) รายไดคางรับ 
(1.11) สินคาคงเหลือ 
(1.12) วัสดุคงเหลือ 
(1.13) รายไดแผนดินนําสงคลังลวงหนา 
(1.14) คาใชจายจายลวงหนา 
(1.15) เงินลงทุน 
(1.16) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 
(2.1) เงินใหกู 
(2.2) เงินลงทุน 
(2.3) ท่ีดิน 
(2.4) อาคาร 
(2.5) อุปกรณ 
(2.6) สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 
(2.7) สินทรัพยไมมีตัวตน 

  (2.8) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
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2.2.7 หลักเกณฑการจัดเก็บรายไดจากการบริหารทรัพยสิน 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 กําหนดใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน

สถานศึกษาชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม  
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมดูแลกิจการ
ท่ัวไปของมหาวิทยาลัย รวมถึงการกําหนดทิศทาง เปาหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมท้ังอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ออกขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ งของมหาวิทยาลัย เ พ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
และอาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
และคําสั่งสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่องๆ ไป ท้ังนี้มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงมีประกาศในการจัดเก็บรายไดจาก
การบริหารทรัพยสิน ดังนี้ 

1. หลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมการเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  
เพ่ือใหการใชสถานท่ีภายในและภายนอกอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความ

เรียบรอย มีความคลองตัวและเปนประโยชนตอทางราชการ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการ
ทรัพยสิน ครั้งท่ี 2/251 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2551 และการประชุมครั้งท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 
2551 จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับท่ี 756/2551) เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2551  

 
ตารางท่ี 1 แสดงอัตราคาธรรมเนียมการเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

  (หนวย : บาท) 

รายการ คาธรรมเนียม หมายเหต ุ
การเชาพื้นที่   
1.ภายในศูนยอาหารและบริการ 1 ตารางเมตรละไมนอยกวา 100 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
ชั้นที่ 1 = ทุกหอง ตารางเมตรละไมนอยกวา 100 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
ชั้นที่ 2 = หอง 201-232 ตารางเมตรละไมนอยกวา 70 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
ชั้นที่ 2 = หอง 233-242 ตารางเมตรละไมนอยกวา 70 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
ชั้นที่ 3 = ทุกหอง ตารางเมตรละไมนอยกวา 70 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
ชั้น G  = ทุกหอง ตารางเมตรละไมนอยกวา 100 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
2.ภายในศูนยอาหารและบริการ 2   
รานคาสวัสดิการ ตารางเมตรละไมนอยกวา 50 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
รานคาที่ไมใชสวัสดิการ ตารางเมตรละไมนอยกวา 100 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
3.ภายในศูนยอาหารหนองแวง ตารางเมตรละไมนอยกวา 100 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
4.ภายในอาคาร สโมสร อาจารย และ
สถานีวิทยุ FN 103 

ตารางเมตรละไมนอยกวา 70 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 

5.ภายในแฟลตปาดู 11 และ 12 ตารางเมตรละไมนอยกวา 70 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
6.ภายในอาคารหอพักนักศึกษา ตารางเมตรละไมนอยกวา 50 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
7.ภายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางเมตรละไมนอยกวา 100 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 

8.ภายนอกอาคารสถานีตาง ๆ ซ่ึงอยู
ในความดูแลของสํานักบริหารจัดการ
ทรัพยสิน 

ตารางเมตรละไมนอยกวา 50 บาท เศษของตารางเมตรใหปดขึ้นเปน 1 ตารางเมตร 
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สวัสดิการ หมายถึง  รานคาท่ีมีการจําหนายอาหาร/สินคา ในราคาท่ีคณะกรรมการจัดการ
ทรัพยสินกําหนด โดยในแตละวันจะตองมีรายการอาหาร สินคา ไมนอยกวา 6 รายการ (ตลอดท้ังวันท่ีเปด
ดําเนินกิจการ) ซ่ึงการปรับราคาอาหาร สินคา และราคาอาหรรพิเศษของผูประกอบการตองอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการจัดการทรัพยสิน 

หากมีการปรับเปลี่ยนอัตราคาเชาใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการทรัพยสิน 
ผูประกอบการภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและคําแนะนําของคณะกรรมการ
จัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกประการ 

2. หลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมหอพักสวนกลาง 
หลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมหอพักสวนกลาง ท่ีกองบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 

ใชเปนแนวปฏิบัติ แสดงไว หอพักสวนกลาง ประกอบดวย หอพักชายและหอพักหญิง หอ 1-27 ยกเวน หอ 6  
 

ตารางท่ี 2 แสดงอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2560  
 

  (หนวย : บาท) 

ประเภทหอพัก/หองพัก อัตราคาธรรมเนียมหอพัก  
(คน/ภาค) 

คานํ้าประปา คาไฟฟา คาประกันของ
เสียหาย 

คาประกัน
กุญแจ 

ภาคปกต ิ ภาคฤดูรอน     
หอพักที ่10 11 1,400    700 เหมาจายรวมกับ

คาหอพัก 
เหมาจายรวม
กับคาหอพัก 

ไมมี ไมมี 
หอพักที ่24 25 1,600    800 
หอพักที ่26 1,800    900 
หอพักที ่5 7 8 14 17 18 
20 

2,200 1,100 

หอพักที ่1 3 4 9 12 13 15 
16 19 21 22 23 27 

3,300 1,650 

หอพักที ่2 (หอพักนานาขาติ) 
หองพักธรรมดา 6,750 2,700 เหมาจายรวมกับ

คาหอพัก 
เหมาจายรวม
กับคาหอพัก 

ไมมี ไมมี 

หองพักปรับอากาศ 10,000 4,000 เหมาจายรวมกับ
คาหอพัก 

หนวยละ 3.26 
บาท 
(เฉพาะสวนเกิน
จากการใช
ไฟฟาพื้นฐาน) 

ไมมี ไมมี 

 
ตารางท่ี 3 แสดงอัตราคาธรรมเนียมหอพักนพรัตน (หอพัก 9 หลัง)  

  (หนวย : บาท) 

ประเภทหอพัก/หองพัก อัตราคาธรรมเนียมหอพัก (คน/
ภาค) 

คานํ้าประปา คาไฟฟา คาประกันของ
เสียหาย 

คาประกัน
กุญแจ 

ภาคปกต ิ ภาคฤดูรอน     
หองพักธรรมดา 4,160 2,075 เหมาจายรวม

กับคาหอพัก 
หนวยละ 
4.1007 บาท 

500 บาทตอคน ไมมี 
หองปรับอากาศธรรมดา 5,560 2,775 
หองปรับอากาศพิเศษ 
(โทรทัศนและตูเย็น) 

6,255 3,115 
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ตารางท่ี 4 แสดงอัตราคาธรรมเนียมหอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอพัก 8 หลัง) 
 

  (หนวย : บาท) 

ประเภทหอพัก/หองพัก อัตราคาธรรมเนียมหอพัก (คน/
ภาค) 

คานํ้าประปา คาไฟฟา คาประกันของ
เสียหาย 

คาประกัน
กุญแจ 

ภาคปกต ิ ภาคฤดูรอน     
หองพัดลม 32,400 อัตรา/หอง/ป หนวยละ 

9.35 บาท 
หนวยละ  
3.28 บาท 

2,800 บาท/หอง ไมมี 
หองปรับอากาศธรรมดา 48,000 
หองปรับอากาศพิเศษ 54,000 
หองปรับอากาศ garden 60,000 

 
 
 

ตารางท่ี 5 แสดงอัตราคาธรรมเนียมหอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอพักเคเคยู วรอินเตอร) 
 

  (หนวย : บาท) 

ประเภทหอพัก/หองพัก อัตราคาธรรมเนียมหอพัก (คน/
ภาค) 

คานํ้าประปา คาไฟฟา คาประกันของ
เสียหาย 

คาประกัน
กุญแจ 

ภาคปกต ิ ภาคฤดูรอน     
หองพัดลม 36,000 อัตรา/หอง/ป หนวยละ 

9.35 บาท 
หนวยละ  
3.28 บาท 

2,800 บาท/หอง ไมมี 
หองปรับอากาศธรรมดา 52,800 
หองปรับอากาศพิเศษ 66,000 
หองปรับอากาศ garden 74,400 

 
3. หลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมหอพักนพรัตน (หอ 9 หลัง)  
เพ่ือการสมควรในการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษานพรัตน (หอ 9 หลัง 

เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1760/2562) เรื่อง 
อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษานพรัตน (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 
2562 เปนตนไป ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

อัตราคาธรรมเนียมการเขาหอพักนพรัตน (หอ 9 หลัง) มีดังนี้ 
1) หองพักคู สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีไดรับจัดสรรหองพักหองละ 2 คน  

ใหเรียกเก็บในอัตรา ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 แสดงอัตราคาธรรมเนียมหอพักนพรัตน (หอ 9 หลัง) หองพักคูสําหรับนักศึกษา 
              มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

  (หนวย : บาท) 

ประเภทหองพัก ภาคการศึกษาปกต ิ
ตอภาคการศึกษา 

(บาท/คน) 

ภาคการศึกษาพิเศษ 
ตอเดือน 

 (บาท/คน) 
ตอภาคการศึกษา 

(บาท/คน) 
หองพักปกต ิ 4,365 1,075 2,175 
หองพักปรับอากาศ 5,835 1,443 2,910 
หองพักปรับอากาศพรอมโทรศัพทและตูเย็น 6,565 1,600 3,270 
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2) หองพักเดี่ยวสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีประสงคจะเขาพักหนึ่งคนตอหนึ่ง
หองซ่ึงจะจัดสรรหองพักในกรณีท่ีมีหองวางเหลือจากการจัดสรรตามขอ 1) ใหเรียกเก็บในอัตรา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงอัตราคาธรรมเนียมหอพักนพรัตน (หอ 9 หลัง) ตอภาคการศึกษา หองพักเดี่ยว 
             สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

  (หนวย : บาท) 

ประเภทหองพัก ภาคการศึกษาปกต ิ
ตอภาคการศึกษา 

(บาท/คน) 

ภาคการศึกษาพิเศษ 
ตอเดือน 

 (บาท/คน) 
ตอภาคการศึกษา 

(บาท/คน) 
หองพักปกต ิ 8,730 2,150 4,350 
หองพักปรับอากาศ 11,670 2,887 5,820 
หองพักปรับอากาศพรอมโทรศัพทและตูเย็น 13,130 3,200 6,540 

 
ตารางท่ี 8 แสดงอัตราคาธรรมเนียมหอพักนพรัตน (หอ 9 หลัง) ตอคนตอวัน หองพักเดี่ยว 
             สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

  (หนวย : บาท) 
ประเภทหองพัก อัตราคาธรรมเนียมหอพักตอคนตอวัน (บาท) 

นักเรียน/นักศึกษา ตอภาคการศึกษา 
(บาท/คน) 

หองพักปกต ิ 86 123 
หองพักปรับอากาศ 96 100 
หองพักปรับอากาศพรอมโทรศัพทและตูเย็น 108 113 

 
4. หลักเกณฑและอัตราคาบํารุงการใชรถยนตของคณะวิทยาศาสตร 
โดยท่ีเห็นเปนการสมควรหลักเกณฑและอัตราบํารุงการใชรถยนตของคณะวิทยาศาสตร 

เปนไปดวยความเรียบรอย มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนและบังเกิดประโยชนตอการบริหารงานของคณะ
วิทยาศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (1) (3) (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2558 ประกอบกับขอ 14 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 และมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการปะชุมครั้งท่ี 7/2561 เมือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2561 จึงกําหนดหลักเกณฑ
และอัตราคาบํารุงการใชรถยนตของคณะวิทยาศาสตร ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1444/2561 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาบํารุงการใชรถยนตของคณะวิทยาศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี 13 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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หลักเกณฑและอัตราคาบํารุงการใชรถยนต 

1. ผูขอใชบริการ จําแนกเปนดังนี้ 
2. อัตราคาบํารุงการใชรถยนต 
3. ผูขอใชบริการตองปฏิบัติดังนี้ 
4. นับระยะเวลาของการขอใชรถยนต ดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตรสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ และระงับการอนุมัติในการขอใชรถยนต 
โดยพิจารณาใหความสําคัญแกหนวยงานภายในและบุคลากรของคณะ เปนความสําคัญอันดับแรก  
กรณีขอยกเลิกหรือลดหยอนคาบํารุงการใชรถยนต ใหคณบดีพิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสม 
กรณีขอใชรถยนตภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน อาจยกเวนคาบํารุงการใชรถยนตไดโดยพิจาณา 
ตามความจําเปนและเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนภารกิจเชิงยุทะศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

ตารางท่ี 9 แสดงหลักเกณฑและอัตราคาบํารุงการใชรถยนตของคณะวิทยาศาสตร 
 

  (หนวย : บาท) 

ลําดับ รายการ อัตราคาบํารุงตอวัน (บาท) 
บุคลากรของคณะ หนวยงานภายนอก 

1. รถบัส 40 ท่ีนั่ง 4,000 8,000 
2. รถยนตตูโดยสาร   900 2,000 
3. รถยนตปคอัพ   700 1,500 
4. รถบรรทุก 6 ลอ 1,500 3,000 

 

2.3 งานวิเคราะห/วิจัยที่เกี่ยวของ 
 

นางสาวลัดดาพร สุขแกวฟาและวา ท่ีรอยตรีหญิงปทุมมาศ ยงยุทธ (2557) ไดศึกษาเรื่อง   
การบริหารสินทรัพยและจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษารูปแบบ 
การบริหารสินทรัพยและการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ ท้ังท่ีเปนสวนราชการและมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ 2. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑท่ีใชในการบริหารสินทรัพยและการจัดหาราไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ท้ังท่ีเปนสวนราชการและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 3. เพ่ือหาขอมูลเสนอแนะในการจัดทําหลักเกณฑ
สําหรับใชในการบริหารสินทรัพยและการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
การศึกษาเรื่องการบริหารสินทรัพยและจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ เปน การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
โดยศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารสินทรัพยและการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ  
และสัมภาษณบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารสินทรัพยและจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ และผูบริหารท่ีกําหนดนโยบายโดยคัดเลือกจากกลุมตัวอยางจากเจาหนาท่ีท่ีดูแลดานบริหารสินทรัพย
และจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 5 คนและผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 5 คน และนํา
ขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณรวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาการบริหาร
สินทรัพยและจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการวิเคราะหขอมูลและเอกสาร พบวามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรยังวางหลักเกณฑไมครอบคลุมในเรื่องการบริหารสินทรัพยและจัดหารายได
ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหนําหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางมาเพ่ือเปนตนแบบในการศึกษา
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ขอมูลเพ่ือปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เพ่ือใหมี
ความคลองตัวในการปฏิบัติตอไป 

 

นายพรชัย จิตติวสุรัตน, นางสาวฐปณี รัตนถาวร (2556) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการใชพ้ืนท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในงานสถาปตยกรรม กรณีศึกษา อาคารเรียนรวมและ อเนกประสงค มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการศึกษาในเชิงสัณฐานวิทยาสถาปตยกรรม 
ของพ้ืนท่ีวางทางสถาปตยกรรมของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค ซ่ึงเปนวิธีการท่ีสามารถวัดคา 
ในการวิเคราะห พ้ืนท่ีใชสอยของอาคาร โดยเลือกใชทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะหสเปซซินแทกซ  
(Space Syntax) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ี ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหรูปแบบเชิงพ้ืนท่ีของโครงขายพ้ืนท่ีและทางสัญจร โดยใช Space Syntax วิเคราะห
ระบบโครงสรางเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีวางสวนมากจะอยูในตําแหนงท่ีตอเนื่องกับเสนทาง 
ท่ีมีศักยภาพในการมองเห็นและเขาถึงท่ีดีหรือมีการประสานกับพ้ืนท่ีโดยรวมดี แตการเชื่อมตอสูหองตาง ๆ  
มีศักยภาพในการเขาถึงต่ําหรือมีการแยกตัวจากพ้ืนท่ีโดยรวม โดยเฉพาะหองน้ําและโถงบันไดหนีไฟ รวมท้ัง
พ้ืนท่ีสัญจรท่ีมีชองทางแคบ สวนบริเวณลานกวางและโถงท่ีมีพ้ืนท่ีกวาง จะพบวา มีศักยภาพคอนขางสูง 
ซ่ึงตางจากบริเวณหองเรียนท่ีมีศักยภาพคอนขางต่ํา  

2. การวิเคราะหรูปแบบกิจกรรม โดยเก็บขอมูลดวยวิธีสังเกตการณ พบวา บริเวณท่ีมีการใชพ้ืนท่ี
เพ่ือประกอบกิจกรรมท่ีมีการพบปะ เชน การประชุม การจัดนิทรรศการ การรับนอง และกิจกรรมการพักผอน
หยอนใจ มักเปนพ้ืนท่ี ท่ี มีความตอเนื่องกับทางสัญจรท่ีเปนทางเขาถึง โดยเฉพาะทางหลัก ไดแก   
ลานอเนกประสงคดานหนาอาคารท่ีเชื่อมไปยังโถงลิฟทขางและโถงลิฟทกลาง  

ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา รูปแบบการใชพ้ืนทีอาคารสวนใหญมีความสอดคลองกับศักยภาพ 
ของโครงขายพ้ืนท่ีวางและทางสัญจรภายในอาคาร และเปนไปตามพฤติกรรมของผูใช ซ่ึงสามารถนําไป 
เปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบการใชสอยพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมดไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วิจิตรา จําลองราษฎร ไพศาล ริ้งธงชัย วาลิกา โพธิ์หิรัญ ธิดารัตน วุฒิศรีเสถียรกุล (2559) ไดศึกษา 
เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยสินเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาขอมูลจากหนวยงาน/โครงการ ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีรูปแบบการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ จํานวน 6 หนวยงาน/โครงการ และศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยตนแบบท่ีมีรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยสินเชิงธุรกิจท่ีดี จานวน 6 แหง และนําผล 
จากการศึกษาเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน เพ่ือวิพากษ ผลการศึกษา โดยผลการศึกษาพบวารูปแบบ
การบริหารจัดการทรัพยสินเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรมีองคประกอบ 
ไดแก ดานนโยบาย ควรมีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในลักษณะ
ของธุรกิจเชิงวิชาการ/ดานโครงสราง ควรมีการจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินข้ึน ทําหนาท่ีกากับดูแล
หนวยงาน/โครงการท่ีมีการบริหารจัดการทรัพยสินเชิงธุรกิจ ท่ีกอให เ กิดรายไดและผลประโยชน 
แกมหาวิทยาลัยและเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย มีความคลองตัว มีสายงานบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ
อธิการบดี/ดานบุคลากร ควรมีการบริหาร 3 ระดับ ไดแก ระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ
ดานกฎระเบียบ ควรมีการออกกฎระเบียบรองรับการดําเนินงานท่ีชัดเจน และดานการเงินและงบประมาณ 
ควรมีการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจาย และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
และประจําป 
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

บทท่ี 3  
วิธีดําเนินการวิเคราะห 

 
 การวิเคราะหครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษารายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ผูวิเคราะหดําเนินการตามลําดับตอไปนี้ 
 3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิเคราะห 
 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 
 3.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 
  

3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิเคราะห 
 วิ เ คราะห ร าย ได จ ากการบริห ารทรั พย สิ น ของมหาวิทย าลั ย ขอนแก น  ป งบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2562 มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 กําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะห 
1.2 ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และงานวิเคราะหท่ีเก่ียวของ 
1.3 ออกแบบการวิเคราะห 
1.4 เก็บรวบรวมขอมูล 
1.5 วิเคราะหขอมูล 
1.6 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
1.7 สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  ผู วิ เคราะห ไดรวบรวมขอมูลรายไดจากาการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 
3  มิ ติ  แ ล ะ ร ะบบบั ญชี  ต น ทุ น ร า ย กิ จ ก ร ร ม  มห า วิ ท ย าลั ย ข อน แก น  (KKUFMIS: Khon Kaen  
University Fiscal Management Information System) ซ่ึ ง เ ป น ระบบสารสน เทศการ เ งินการคลั ง 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เอกสารการรับเงินและนําสงเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน (แหลงเงิน 2) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ขอมูลสํารวจพ้ืนของของสวนงาน/คณะ จากกองอาคารและสถานท่ีงบการเงิน
รวมของมหาวิทยาลัยขอนแกน การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน ครั้งท่ี 2/2563  
ระ เบี ยบว าระ ท่ี  4  เ รื่ อ ง เ สนอ เ พ่ื อ พิ จ า รณา  ข อ  4 . 2  ร าย ง านงบการ เ งิ นแยกตามส วน ง าน  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชเปนตารางสํารวจขอมูลท่ีผูวิเคราะหสรางข้ึน ไดแก ตาราง
สํารวจขอมูลเก่ียวกับรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตารางสํารวจขอมูลเก่ียวกับ
รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกนในภาพรวม และจําแนกตามประเภทรายได  
จําแนกตามสวนงาน โดยใชโปรแกรม Microsoft Office Excel 
 

3.4 สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติท่ีผูวิเคราะหใชดําเนินการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ โดยคํานวณหาสัดสวนของขอมูล 
ในแตละรายการเทียบขอมูลรวมท้ังหมด โดยใหขอมูลรวมท้ังหมดมีคาเปนรอย สูตรในการคํานวณเปนดังนี้ 
 

รอยละ (%)  = X*100 
                              N 
  โดย X คือ จํานวนขอมูลท่ีตองการนํามาหาคารอยละ 
       N คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 
  

3.5 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 
 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม Microsoft Office Excel ในการวิเคราะหคํานวณประมาณการ 
ตามรายการ ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จริ ง ด ว ย ก ารพร รณา  โ ดย ใช ผ ล ร วม  ผลต า ง  ค า ส ถิ ติ  และค า ร อ ย ล ะ  
ซ่ึงมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง แผนภูมิ และรูปภาพ แสดงการเปรียบเทียบและแจกแจงผล 
รายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และงานวิเคราะห/วิจัย 

ท่ีเ ก่ียวของ จึงไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลรายไดจากการบริหารทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ซ่ึงไดผลจากการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  

4.1 การวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามประเภทรายได  

4.2 การวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน  

4.3 การวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน  
 

 

4.1 การวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามประเภทรายได 

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ประกอบดวยรายไดหลัก 5 ประเภท ไดแก รายไดคาเชาอาคาร  

รายไดค า เช าร านค า  รายไดค าบํ ารุ งการใชอาคารและสถานท่ี  รายไดค าบํ ารุ งการใชทรัพยสิน  

รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา แสดงผลการวิเคราะห ปรากฏตามตารางท่ี 10 ดังนี้ 
 

 

ตารางท่ี 10 แสดงรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ   

               พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามประเภทรายได 
                                                                                                           (หนวย : บาท) 

 
 

ประเภทรายได ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

รายไดคาเชาอาคาร 1,337,751.32             0.74         3,309,315.52             1.78         

รายไดคาเชารานคา 29,194,885.68           16.20       36,238,256.50           19.52       

รายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานที่ 37,136,889.59           20.61       40,609,780.53           21.87       

รายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน 6,074,403.25             3.37         5,491,691.22             2.96         

รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา 106,423,697.60         59.07       100,026,504.36         53.87       

รวม 180,167,627.44        100.00     185,675,548.13        100.00     
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  จากตารางท่ี 10 แสดงรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2562 จําแนกตามประเภทรายได พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทรายไดสูงสุดคือ รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา จํานวน 

106,423,697.60 บาท คิดเปนรอยละ 59.07 รองลงมาคือรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี จํานวน 

37,136,889.59 บาท คิดเปนรอยละ 20.61 และรายไดคาเชารานคา จํานวน 29,194,885.68 บาท คิดเปน

รอยละ 16.20 ตามลําดับ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทรายไดสูงสุดคือ รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา เปนรายได 

สูงท่ีสุด จํานวน 100,026,504.36 บาท คิดเปนรอยละ 53.87 รองลงมาคือรายไดคาบํารุงการใชอาคาร 

และสถานท่ี จํานวน 40,609,780.53 บาท คิดเปนรอยละ 21.87 และรายไดคาเชารานคา จํานวน 

36,238,256.50 บาท คิดเปนรอยละ 19.52 ตามลําดับ 

 ท้ังนี้ สามารถแสดงผลเปนแผนภูมิรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามประเภทรายได ไดตามแผนภูมิท่ี 1 ดังนี้ 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

                พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามประเภทรายได 
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รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน                                       
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามประเภทรายได

รายไดค้า่เชา่อาคาร รายไดค้า่เชา่รา้นคา้

รายไดค้า่บาํรุงการใชอ้าคารและสถานที่ รายไดค้า่บาํรุงการใชท้รพัยส์ิน

รายไดค้า่บาํรุงหอพกันกัศกึษา
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4.2 การวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน  

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน แสดงผลการวิเคราะห ปรากฏตามตารางท่ี 11-15 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11 แสดงรายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน 
 

                                                                                         (หนวย : บาท) 

 
 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1 1  แ ส ด ง ร า ย ไ ด ค า เ ช า อ า ค า ร  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1 - 2 5 6 2  

จําแนกตามรายเดือน พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนท่ีมีรายคาเชาอาคารสูงสุดคือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 

713,855.47 บาท คิดเปนรอยละ 49.04 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 228,073.86 บาท  

คิดเปนรอยละ 15.67 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 จํานวน 77,706.06 บาท คิดเปนรอยละ 5.34 

ตามลําดับ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนท่ีมีรายไดคาเชาอาคารสูงสุดคือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 

1,841,453.86 บาท คิดเปนรอยละ 55.64 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 641,823.86 บาท 

คิดเปนรอยละ 19.39 และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 252,423.86 บาท คิดเปนรอยละ 7.63 

ตามลําดับ 

  ท้ังนี้  สามารถแสดงผลเปนแผนภูมิรายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

จําแนกตามรายเดือน ไดตามแผนภูมิท่ี 2 ดังนี้ 

เดือน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

ตุลาคม 713,855.47             49.04       51,243.86               1.55         

พฤศจิกายน 51,397.15               3.53         41,023.86               1.24         

ธันวาคม 39,323.86               2.70         1,841,453.86           55.64       

มกราคม 48,903.86               3.36         43,523.86               1.32         

กุมภาพันธ 77,706.06               5.34         66,428.86               2.01         

มีนาคม 44,917.26               3.09         150,723.86             4.55         

เมษายน 42,323.86               2.91         51,910.96               1.57         

พฤษภาคม 48,434.94               3.33         42,210.96               1.28         

มิถุนายน 47,202.28               3.24         38,543.86               1.16         

กรกฎาคม 52,239.26               3.59         252,423.86             7.63         

สิงหาคม 228,073.86             15.67       641,823.86             19.39       

กันยายน 61,203.86               4.20         88,003.86               2.66         

รวม 1,455,581.72          100.00     3,309,315.52          100.00     
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงรายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน 

 

 
 

 

ตารางท่ี 12 แสดงรายไดคาเชารานคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน 
 

                                                                                                         (หนวย : บาท) 
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รายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
จําแนกตามรายเดือน

ตลุาคม ธันวาคม กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

เดือน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

ตุลาคม 2,117,026.42           6.92         3,149,493.50           8.69         

พฤศจิกายน 2,770,325.83           9.06         1,829,599.50           5.05         

ธันวาคม 1,810,265.50           5.92         2,958,173.75           8.16         

มกราคม 2,919,606.50           9.55         2,439,293.50           6.73         

กุมภาพันธ 2,346,352.00           7.67         3,253,299.30           8.98         

มีนาคม 2,697,529.50           8.82         2,769,089.70           7.64         

เมษายน 2,046,937.50           6.70         3,242,418.05           8.95         

พฤษภาคม 1,789,023.50           5.85         2,169,687.00           5.99         

มิถุนายน 2,012,104.50           6.58         2,551,350.50           7.04         

กรกฎาคม 1,894,116.50           6.20         5,790,596.20           15.98       

สิงหาคม 3,640,009.43           11.91       2,859,523.00           7.89         

กันยายน 4,529,482.50           14.82       3,225,732.50           8.90         

รวม 30,572,779.68        100.00     36,238,256.50        100.00     
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1 2  แ ส ด ง ร า ย ไ ด ค า เ ช า ร า น ค า  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1 - 2 5 6 2  

จําแนกตามรายเดือน พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนท่ีมีรายคาเชารานคาสูงสุดคือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  

จํานวน 4,529,482.50 บาท คิดเปนรอยละ 14.82 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 

3,640,009.43 บาท คิดเปนรอยละ 11.91 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จํานวน 2,919,606.50 บาท  

คิดเปนรอยละ 9.55 ตามลําดับ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนท่ีมีรายไดคาเชารานคาสูงสุดคือ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จํ านวน 5,790,596.20 บาท คิด เปนร อยละ 15.98 รองลงมา คือ เดื อน กุมภาพันธ  พ.ศ .  2562  

จํานวน 3,253,299.30 บาท คิดเปนรอยละ 8.98 และเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จํานวน 3,242,418.05 บาท  

คิดเปนรอยละ 8.95 ตามลําดับ 

  ท้ังนี้  สามารถแสดงผลเปนแผนภูมิรายไดคาเชารานคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

จําแนกตามรายเดือน ไดตามแผนภูมิท่ี 3 ดังนี้ 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงรายไดคาเชารานคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน 
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รายได้ค่าเช่าร้านค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

จาํแนกตามรายเดือน

มกราคม กมุภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ตารางท่ี 13 แสดงรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

                จําแนกตามรายเดือน 

                                                                                      (หนวย : บาท) 

 
 

 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1 3  แ ส ด ง ร า ย ไ ด ค า บํ า รุ ง ก า ร ใ ช อ า ค า ร แ ล ะ ส ถ า น ท่ี  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ีสูงสุดคือ เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2560 จํานวน 6,993,717.15 บาท คิดเปนรอยละ 18.83 รองลงมาคือเดือนมกราคม พ.ศ. 2561  

จํานวน 4,400,497.42 บาท คิดเปนรอยละ 11.85 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 3,590,217.10 บาท 

คิดเปนรอยละ 9.67  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ีสูงสุดคือ เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2561 จํานวน 7,157,797.10 บาท คิดเปนรอยละ 17.63 รองลงมาคือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จํานวน 

5,803,701 บาท คิดเปนรอยละ 14.29 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จํานวน 3,414,526.70 บาท  

คิดเปนรอยละ 8.41 ตามลําดับ 

ท้ังนี้ สามารถแสดงผลเปนแผนภูมิรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-

2562 จําแนกตามรายเดือน ไดตามแผนภูมิท่ี 4 ดังนี้ 

 

 

เดือน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

ตุลาคม 2,740,419.55       7.38      2,291,116.65       5.64      

พฤศจิกายน 2,268,254.00       6.11      3,414,526.70       8.41      

ธันวาคม 6,993,717.15       18.83     7,157,797.10       17.63     

มกราคม 4,400,497.42       11.85     5,803,701.00       14.29     

กุมภาพันธ 3,083,212.00       8.30      2,707,976.86       6.67      

มีนาคม 3,590,217.10       9.67      2,862,828.05       7.05      

เมษายน 2,086,007.10       5.62      2,792,945.05       6.88      

พฤษภาคม 1,825,954.00       4.92      1,966,669.20       4.84      

มิถุนายน 2,261,791.46       6.09      2,718,283.05       6.69      

กรกฎาคม 2,469,130.75       6.65      3,083,684.03       7.59      

สิงหาคม 2,587,252.25       6.97      2,945,774.87       7.25      

กันยายน 2,830,436.81       7.62      2,864,477.97       7.05      

รวม 37,136,889.59    100.00   40,609,780.53    100.00   
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

               จําแนกตามรายเดือน 
  

 
 
  
 

ตารางท่ี 14 แสดงรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน 
 

(หนวย : บาท) 
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รายได้ค่าบาํรุงการใช้อาคารและสถานที ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

จาํแนกตามรายเดือน

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม

เดือน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

ตุลาคม 341,108.00             5.62         446,835.00             8.14         

พฤศจิกายน 600,480.00             9.89         411,329.50             7.49         

ธันวาคม 373,065.00             6.14         339,877.00             6.19         

มกราคม 416,873.75             6.86         429,093.00             7.81         

กุมภาพันธ 414,970.00             6.83         433,651.25             7.90         

มีนาคม 554,302.00             9.13         627,569.50             11.43       

เมษายน 505,230.00             8.32         427,850.00             7.79         

พฤษภาคม 720,275.00             11.86       266,667.00             4.86         

มิถุนายน 476,202.50             7.84         364,017.00             6.63         

กรกฎาคม 568,712.00             9.36         773,486.97             14.08       

สิงหาคม 602,225.00             9.91         489,120.00             8.91         

กันยายน 500,960.00             8.25         482,195.00             8.78         

รวม 6,074,403.25          100.00     5,491,691.22          100.00     
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

จากตารางท่ี 14 แสดงรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตาม

รายเดือน พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสินสูงสุดคือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2561 จํานวน 720,275 บาท คิดเปนรอยละ 11.86 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 602,225 

บาท คิดเปนรอยละ 9.91 และเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2560 จํานวน 600,480 บาท คิดเปนรอยละ 9.89 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสินสูงสุดคือ เดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2562 จํานวน 773,486.97 บาท คิดเปนรอยละ 14.08 รองลงมาคือ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  

จํานวน 627,569.50 บาท คิดเปนรอยละ 11.43 และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 489,195 บาท  

คิดเปนรอยละ 8.78 ตามลําดับ 

  ท้ั ง นี้  ส า ม า ร ถแสด งผล เป น แผนภู มิ ร า ย ได ค า บํ า รุ ง ก า ร ใ ช ท รั พ ย สิ น  ป ง บป ร ะมา ณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน ไดตามแผนภูมิท่ี 5 ดังนี้ 
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

               จําแนกตามรายเดือน 
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ตารางท่ี 15 แสดงรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน 
 

(หนวย : บาท) 
 

 
 

จากตารางท่ี  15  แสดงรายไดคาบํารุ งหอพักนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.  2561 -2562  

จําแนกตามรายเดือน พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนท่ีมีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสูงสุด คือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

จํานวน 34,689,214 บาท คิดเปนรอยละ 32.60 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 23,346,203 

บาท คิดเปนรอยละ 21.94 และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 18,565,150 บาทคิดเปนรอยละ 17.44 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนท่ีมีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสูงสุดคือ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

จํานวน 40,427,350 บาท คิดเปนรอยละ 40.42 รองลงมาคือเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จํานวน 29,889,875 

บาท คิดเปนรอยละ 29.88 และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 9,919,974 บาท คิดเปนรอยละ 9.92 

ตามลําดับ 

  ท้ั ง นี้  ส า ม า ร ถแสด งผล เป น แผ นภู มิ ร า ย ไ ด ค า บํ า รุ ง ห อ พั กนั ก ศึ ก ษ า  ป ง บปร ะ ม า ณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน ไดตามแผนภูมิท่ี 6 ดังนี้ 

 

 

 

 

เดือน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

ตุลาคม 1,108,195.00           1.04         770,195.00             0.77        

พฤศจิกายน 2,382,025.00           2.24         585,589.36             0.59        

ธันวาคม 4,498,100.00           4.23         9,919,974.00           9.92        

มกราคม 34,689,214.00         32.60       29,889,875.00         29.88      

กุมภาพันธ 2,843,871.20           2.67         5,946,510.00           5.94        

มีนาคม 4,207,275.00           3.95         925,754.00             0.93        

เมษายน 1,584,412.74           1.49         2,937,149.00           2.94        

พฤษภาคม 5,352,485.00           5.03         604,732.00             0.60        

มิถุนายน 5,439,315.00           5.11         3,659,633.00           3.66        

กรกฎาคม 18,565,150.00         17.44       1,848,253.00           1.85        

สิงหาคม 23,346,203.00         21.94       40,427,350.00         40.42      

กันยายน 2,407,451.66           2.26         2,511,490.00       2.51        

รวม 106,423,697.60       100.00     100,026,504.36       100.00    
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

               จําแนกตามรายเดือน 
 

 

 
 

4.3 การวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน  

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน แสดงผลการวิเคราะห ปรากฏตามตารางท่ี 16-20 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 16 แสดงรายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน 
 

 (หนวย : บาท) 
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รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
จําแนกตามรายเดือน

ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ กรกฎาคม สงิหาคม

รหัส

หนวยงาน
สวนงาน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

01 สํานักงานอธิการบดี     1,212,251.32     90.62     2,925,415.52     88.40

04 คณะวิศวกรรมศาสตร                  -           -         193,500.00       5.85

05 คณะศึกษาศาสตร รวมโรงเรียนสาธิต        32,000.00       2.39         67,400.00       2.04

06 คณะพยาบาลศาสตร        51,000.00       3.81         42,000.00       1.27

18 คณะสัตวแพทย รวมโรงพยาบาลสัตว                  -           -           72,000.00       2.18

19 คณะสถาปตยกรรมศาสตร        18,000.00       1.35          9,000.00       0.27

23 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ        24,500.00       1.83                  -           -   

1,337,751.32   100.00   3,309,315.52   100.00   

 

รวม
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

จากตารางท่ี 16 แสดงรายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงานพบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงานท่ีมีรายไดคาเชาอาคารสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 

1,212,251.32 บาท คิดเปนรอยละ 90.62 รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 51,000 บาท คิดเปน

รอยละ 3.81 และคณะศึกษาศาสตร รวมโรงเรียนสาธิต จํานวน 32,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.39 ตามลําดับ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาเชาอาคารสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 

2,925,415.52 บาท คิดเปนรอยละ 88.40 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 193,500 บาท คิดเปน

รอยละ 5.85 และคณะสัตวแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลสัตว จํานวน 72,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.18 

ตามลําดับ 

  ท้ังนี้ สามารถแสดงผลเปนแผนภูมิรายไดคาเชาอาคารปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตาม

สวนงาน ไดตามแผนภูมิท่ี 7 ดังนี้ 
 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงรายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน 
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รายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
จําแนกตามสวนงาน

สาํนกังานอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร ์รวมโรงเรยีนสาธิต

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสตัวแพทย ์รวมโรงพยาบาลสตัว์



40 
 

 

รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ตารางท่ี 17 แสดงรายไดคาเชารานคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน 
 

(หนวย : บาท) 

 
 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1 7  แ ส ด ง ร า ย ไ ด ค า เ ช า ร า น ค า  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1 - 2 5 6 2  

จําแนกตามสวนงาน พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงานท่ีมีรายไดคาเชารานคาสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 

20,125,094.18 บาท คิดเปนรอยละ 69.21 รองลงมาคือ คณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร 

จํานวน 2,778,200 บาท คิดเปนรอยละ 9.55 และคณะเกษตรศาสตร จํานวน 1,673,600 บาท คิดเปนรอยละ 

5.76 ตามลําดับ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาเชารานคาสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 

22,836,087 บาท คิดเปนรอยละ 63.02 รองลงมาคือ คณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครนิทร จํานวน 

5,599,525 บาท คิดเปนรอยละ 15.45 และคณะเกษตรศาสตร จํานวน 1,504,300 บาท คิดเปนรอยละ 4.15 

ตามลําดับ 

รหัส

หนวยงาน
สวนงาน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

01 สํานักงานอธิการบดี      20,125,094.18     69.21      22,836,087.00     63.02

02 คณะวิทยาศาสตร          168,700.00       0.58         170,800.00       0.47

03 คณะเกษตรศาสตร        1,673,600.00       5.76       1,504,300.00       4.15

04 คณะวิศวกรรมศาสตร          150,200.00       0.52         434,250.00       1.20

05-052 คณะศึกษาศาสตร รวมโรงเรียนสาธิต          726,038.00       2.50         614,725.00       1.70

06 คณะพยาบาลศาสตร          348,575.00       1.20         490,080.00       1.35

07-071 คณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร        2,778,200.00       9.55       5,599,525.00     15.45

08 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          119,000.00       0.41         201,100.00       0.55

09 คณะเทคนิคการแพทย                     -           -           180,000.00       0.50

11 คณะสาธารณสุขศาสตร           26,400.00       0.09           26,400.00       0.07

12 สํานักหอสมุด          575,364.00       1.98         596,898.00       1.65

13 คณะทันตแพทยศาสตร          610,800.00       2.10         577,200.00       1.59

17 คณะเภสัชศาสตร รวมสถานปฏิบัติการชุมชน           33,900.00       0.12           37,200.00       0.10

18 คณะสัตวแพทย รวมโรงพยาบาลสัตว           77,200.00       0.27         253,200.00       0.70

19 คณะสถาปตยกรรมศาสตร           51,900.00       0.18           66,300.00       0.18

21 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          675,000.00       2.32         689,000.00       1.90

23 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ          555,000.00       1.91         714,000.00       1.97

24 คณะศิลปกรรมศาสตร          168,162.50       0.58         211,087.50       0.58

26 วิทยาเขตหนองคาย          214,752.00       0.74         916,104.00       2.53

30 คณะนิติศาสตร                     -           -           120,000.00       0.33

29,077,885.68    100.00   36,238,256.50    100.00   รวม
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

  ท้ังนี้ สามารถแสดงผลเปนแผนภูมิรายไดคาเชารานคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตาม

สวนงาน ไดตามแผนภูมิท่ี 8 ตามลําดับ ดังนี้ 
 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงรายไดคาเชารานคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน 
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รายได้ค่าเช่าร้านค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

จาํแนกตามส่วนงาน

สาํนกังานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร ์

คณะศกึษาศาสตร ์รวมโรงเรยีนสาธิต คณะแพทยศาสตร ์รวมโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์

วิทยาเขตหนองคาย
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ตารางท่ี 18 แสดงรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

                จําแนกตามสวนงาน 

  (หนวย : บาท) 

 
 

จากตารางท่ี 18 แสดงรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

จําแนกตามสวนงาน พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี สูงสุดคือ สํานักงาน

อธิการบดี จํานวน 15,838,433.10 บาท คิดเปนรอยละ 42.65 รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร จํานวน 

8,133,347 บาท คิดเปนรอยละ 21.90 และคณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 

4,190,130 บาท คิดเปนรอยละ 11.28 ตามลําดับ 

 

  

รหัส

หนวยงาน
สวนงาน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

01 สํานักงานอธิการบดี      15,838,433.10     42.65      17,889,393.34     44.05

02 คณะวิทยาศาสตร          307,000.00       0.83         267,400.00       0.66

03 คณะเกษตรศาสตร       8,133,347.00     21.90       9,008,498.00     22.18

04 คณะวิศวกรรมศาสตร       3,020,900.00       8.13       2,649,670.00       6.52

05-052 คณะศึกษาศาสตร รวมโรงเรียนสาธิต          271,905.55       0.73         573,006.65       1.41

06 คณะพยาบาลศาสตร       1,407,942.00       3.79       1,905,375.00       4.69

07-071 คณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร       4,190,130.00     11.28       4,663,390.00     11.48

08 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           14,900.00       0.04         313,592.00       0.77

09 คณะเทคนิคการแพทย          108,000.00       0.29         118,000.00       0.29

10 บัณฑิตวิทยาลัย           84,000.00       0.23                    -           -   

11 คณะสาธารณสุขศาสตร           42,500.00       0.11         118,500.00       0.29

12 สํานักหอสมุด          219,027.30       0.59         113,100.00       0.28

13 คณะทันตแพทยศาสตร          829,975.00       2.23         821,084.00       2.02

15 คณะเภสัชศาสตร รวมสถานปฏิบัติการชุมชน           32,457.00       0.09           24,372.00       0.06

16 คณะเทคโนโลยี          834,493.64       2.25         360,074.54       0.89

18-181 คณะสัตวแพทย รวมโรงพยาบาลสัตว          276,760.00       0.75         311,730.00       0.77

20 สํานักบริการวิชาการ           94,000.00       0.25         146,000.00       0.36

21 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           17,400.00       0.05             2,500.00       0.01

22 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี          291,100.00       0.78         210,000.00       0.52

23 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ           85,000.00       0.23         138,000.00       0.34

24 คณะศิลปกรรมศาสตร          132,400.00       0.36           39,500.00       0.10

26 วิทยาเขตหนองคาย          905,219.00       2.44         936,595.00       2.31

37,136,889.59    100.00   40,609,780.53    100.00   รวม
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ีสูงสุดคือ สํานักงาน

อธิการบดี จํานวน 17,889,393.34 บาท คิดเปนรอยละ 44.05 รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร จํานวน 

9,008,498 บาท คิดเปนรอยละ 22.18 และคณะแพทยศาสตร จํานวน 4,663,390 บาท คิดเปนรอยละ 11.48 

ตามลําดับ 

  ท้ังนี้  สามารถแสดงผลเปนแผนภูมิรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน ไดตามแผนภูมิท่ี 9 ตามลําดับ ดังนี้ 
 

 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

               จําแนกตามสวนงาน 
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ปีงบประมาณ (ส่วนงาน)

รายได้ค่าบาํรุงการใช้อาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

จาํแนกตามส่วนงาน

สาํนกังานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร ์รวมโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ตารางท่ี 19 แสดงรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน 
 

(หนวย : บาท) 

 
 

จากตารางท่ี 19 แสดงรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตาม

สวนงาน พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน สูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี 

จํานวน 2 ,173 ,712.50  บาท คิดเปนรอยละ 35.78 รองลงมาคือสํานักเทคโนโลยี ดิจิ ทัล จํานวน  

1,654,040 บาท คิดเปนรอยละ 27.23 และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 1,518,520 บาท คิดเปนรอยละ 25.00 

ตามลําดับ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสินสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี 

จํานวน 2,423,840 บาท คิดเปนรอยละ 44.14 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1,255,400 บาท  

คิดเปนรอยละ 22.86 และสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 1,086,750 บาท คิดเปนรอยละ 19.79 ตามลําดับ 

  ท้ั ง นี้  ส า ม า ร ถแสด งผล เป น แผนภู มิ ราย ได ค า บํ า รุ ง ก า ร ใ ช ท รั พ ย สิ น  ป ง บปร ะม า ณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน ไดตามแผนภูมิท่ี 10 ตามลําดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

รหัส

หนวยงาน
สวนงาน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

01 สํานักงานอธิการบดี        2,173,712.50     35.78        2,423,840.00     44.14

02 คณะวิทยาศาสตร        1,518,520.00     25.00        1,255,400.00     22.86

03 คณะเกษตรศาสตร            43,560.00       0.72            81,717.00       1.49

04 คณะวิศวกรรมศาสตร          133,120.00       2.19            18,500.00       0.34

05-052 คณะศึกษาศาสตร รวมโรงเรียนสาธิต              3,300.00       0.05              5,600.00       0.10

07-071 คณะแพทยศาสตรรวมโรงพยาบาลศรีนครินทร                     -           -              12,300.00       0.22

08 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              2,000.00       0.03                     -           -   

11 คณะสาธารณสุขศาสตร              8,400.00       0.14                     -           -   

15 คณะเภสัชศาสตร รวมสถานปฏิบัติการชุมชน            24,430.00       0.40            41,030.00       0.75

16 คณะเทคโนโลยี          486,120.75       8.00          523,004.22       9.52

17 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล        1,654,040.00     27.23        1,086,750.00     19.79

23 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ            20,000.00       0.33                     -           -   

24 คณะศิลปกรรมศาสตร                900.00       0.01              7,150.00       0.13

26 วิทยาเขตหนองคาย              6,300.00       0.10            36,400.00       0.66

6,074,403.25       100.00   5,491,691.22       100.00   รวม
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

                 จําแนกตามสวนงาน 
 

 

 

ตารางท่ี 20 แสดงรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน 
 

(หนวย : บาท) 
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รายได้ค่าบาํรุงการใช้ทรัพยส์ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

จาํแนกตามส่วนงาน

สาํนกังานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สาํนกัเทคโนโลยีดิจิทลั

รหัสหนวยงาน สวนงาน ป 2561 รอยละ ป 2562 รอยละ

01 สํานักงานอธิการบดี       86,397,665.94     81.18       81,816,053.36     81.79

06 คณะพยาบาลศาสตร         7,205,205.00       6.77         6,691,595.00       6.69

07-071 คณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร         6,204,680.00       5.83         5,953,000.00       5.95

13 คณะทันตแพทยศาสตร         2,046,666.66       1.92         1,943,336.00       1.94

26 วิทยาเขตหนองคาย         4,569,480.00       4.29         3,622,520.00       3.62

106,423,697.60    100.00   100,026,504.36    100.00   

ุ

รวม
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

จากตารางท่ี 20 แสดงรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวน

งาน พบวา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี 

จํานวน 86 ,397 ,665.94 บาท คิดเปนรอยละ 81.18 รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร จํานวน  

7,205,205 บาท คิดเปนรอยละ 6.77 และคณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 

 6,204,680 บาท คิดเปนรอยละ 5.83 ตามลําดับ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี 

จํานวน 81 ,816 ,053.36 บาท คิดเปนรอยละ 81.79 รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร จํานวน  

6,691,595 บาท คิดเปนรอยละ 6.69 และคณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน  

5,953,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.95 ตามลําดับ 

  ท้ั ง นี้  ส า ม า ร ถแส ด ง ผล เป น แ ผนภู มิ ร าย ได ค า บํ า รุ ง ห อ พั กนั ก ศึ ก ษ า  ป ง บปร ะ ม า ณ  

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน ไดตามแผนภูมิท่ี 11 ตามลําดับ ดังนี้ 

 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

                 จําแนกตามสวนงาน 
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ปีงบประมาณ (ส่วนงาน)

รายได้ค่าบาํรุงหอพักนักศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

จาํแนกตามส่วนงาน

สาํนกังานอธิการบดี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร ์รวมโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์

คณะทนัตแพทยศาสตร์
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

บทท่ี 5  

สรุปผลการวิเคราะห 

 
การวิเคราะหครั้งนี้  มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ดังนี้ 1. การวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสิน

ของมหาวิ ทย าลั ย ขอนแก น  ป งบประมาณ พ . ศ .  2561 -2562  จํ า แนกตามประ เภทราย ได   

2. ก า ร วิ เ ค ร าะห ร าย ได จ ากการบริ ห า รทรั พย สิ น ของมหาวิทย าลั ย ขอนแก น  ป งบประมาณ  

พ.ศ.  2561 -2562 จํ าแนกตามรายเดือน  3. การวิ เคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน ซ่ึงไดเก็บรวบรวมขอมูลรายการ

รับเงินและนําสงเงินรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน จากขอมูลในระบบ (KKUFMIS) 

โดยนํามาสรางเปนตารางสํารวจขอมูล ทําใหไดขอมูลและสามารถใชขอมูลเพ่ือทําการวิเคราะหรายไดจากการ

บ ริ ห า ร ท รั พ ย สิ น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1 - 2 5 6 2  

ดวยโปรแกรม Microsoft Office Excel และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง แผนภูมิ และรูปภาพ  

นําผลมาวิเคราะหเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

สําหรับผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการรายได 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสรุปตามหัวขอ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห 

5.2 ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 

5.3 ขอเสนอแนะจากการวิเคราะห 

 

5.1  สรุปผลการวิเคราะห 

  การวิ เคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2562 สรุปผลได ดังนี้ 

5.1.1  สรุปผลการวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพย สินของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามประเภทรายได  

 ผลกา ร วิ เ ค ร า ะห ร า ย ไ ด จ า กก า รบ ริ ห า รทรั พย สิ น ขอ งมห า วิ ท ย าลั ย ขอ น แ ก น  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามประเภทรายได พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

มีรายไดสูงสุด 3 อันดับ เปนรายไดประเภทเดียวกันท้ัง 2 ปงบประมาณ ซ่ึงรายไดอันดับสูงสุดคือ รายได 

คาบํารุงหอพักนักศึกษา รองลงมาคือ รายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี และรายไดคาเชารานคา 

ตามลําดับ  
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา จํานวน 100,026,504.36 บาท 

คิดเปนรอยละ 53.87 รองลงมาคือ รายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ี จํานวน 40,609,780.53 บาท  

คิดเปนรอยละ 21.87 และรายไดคาเชารานคา จํานวน 36,238,256.50  บาท คิดเปนรอยละ 19.52 ตามลําดับ  

 สรุปผลการวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2562 พบวารายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา เปนรายไดอันดับสูงสุด ซ่ึงมีสัดสวนของรายไดเกินกวารอย

ละ 50 ของรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกนท้ังหมด สืบเนื่องจากภารกิจหลักของการ

ใหบริการดานการศึกษา ซ่ึงมีนักศึกษาเปนกลุมเปาหมายของผูใชบริการ และประกอบกับการมีนโยบายดาน

การบริหารทรัพยสินเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุด มีการบริการจัดหาหอพักใหนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหกับนักศึกษา และมีหนวยงานระดับกองท่ีมีหนาท่ีดําเนินการดานหอพักนักศึกษาโดยตรง คือ 

ก อ ง บ ริ ก า ร ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า  ด ว ย เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล า ว ม า นี้  ส ง ผ ล ใ ห ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ศั ก ย ภ า พ 

ในการบริหารจัดการดานหอพักนักศึกษาและสามารถมีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา มีการนําสงรายได 

คาหอพักนักศึกษาประจําเดือน โดยสํานักบริหารจัดการทรัพยสิน ดําเนินการในการตรวจสอบยอด 

เงินฝากธนาคาร ตามรหัสของการรับเงินประเภทของรายไดคาเชาหอพักนักศึกษา  
 

5.1.2 สรุปการวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามรายเดือน  

1) ผลการวิ เคราะหรายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จําแนกตาม 

รายเดือน พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาเชาอาคาร สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใน

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาเชาอาคาร รวมท้ังสิ้น จํานวน 3,309,315.52 บาท และในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จํานวน 1,455,581.72 บาท ตามลําดับ  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนท่ีมีรายไดคาเชาอาคารสูงสุดคือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

จํานวน 1,841,453.86 บาท คิดเปนรอยละ 55.64 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 

641,823.86 บาท คิดเปนรอยละ 19.39 และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 252,423.86 บาท คิดเปน

รอยละ 7.63 ตามลําดับ 

2) ผลการวิเคราะหรายไดคาเชาเชารานคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จําแนกตามรายเดือน 

พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาเชารานคา สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มีรายไดคาเชารานคา รวมท้ังสิ้น จํานวน 36,238,256.50 บาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวน 30,572,779.68 บาท ตามลําดับ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนท่ีมีรายไดคาเชารานคาสูงสุดคือ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จํ านวน 5,790,596.20 บาท คิด เปนร อยละ 15.98 รองลงมา คือ เดื อน กุมภาพันธ  พ.ศ .  2562  

จํานวน 3,253,299.30 บาท คิดเปนรอยละ 8.98 และเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จํานวน 3,242,418.05 บาท  

คิดเปนรอยละ 8.95 ตามลําดับ 
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

3 )  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ร า ย ไ ด ค า บํ า รุ ง ก า ร ใ ช อ า ค า ร แ ล ะ ส ถ า น ท่ี  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  

พ.ศ. 2561 – 2562 จําแนกตามรายเดือน พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและ

สถานท่ี สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและ

สถานท่ี รวมท้ังสิ้น จํานวน 40,609,708.53 บาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 37,136,889.59 

บาท ตามลําดับ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ีสูงสุดคือ เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2561 จํานวน 7,157,797.10 บาท คิดเปนรอยละ 17.63 รองลงมาคือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จํานวน 

5,803,701 บาท คิดเปนรอยละ 14.29 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จํานวน 3,414,526.70 บาท คิด

เปนรอยละ 8.41 ตามลําดับ 

4) ผลการวิ เคราะหรายไดคาบํารุ งการใชทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2562  

จําแนกตามรายเดือน พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน สูงกวาปงบประมาณ  

พ.ศ .  2562  โดย ในป งบประมาณ พ .ศ .  2561  มี ร าย ได ค าบํ า รุ งการ ใช ทรัพย สิ น  รวม ท้ั งสิ้ น  

จํานวน 6,074,403.25 บาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5,491,691.22 บาท ตามลําดับ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสินสูงสุดคือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2561 จํานวน 720,275 บาท คิดเปนรอยละ 11.86 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 602,225 

บาท คิดเปนรอยละ 9.91 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จํานวน 600,480 บาท คิดเปนรอยละ 9.89 

5) ผลการวิ เคราะหรายไดคาบํารุ งหอพักนัก ศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2562  

จําแนกตามรายเดือน พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา สูงกวาปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา รวมท้ังสิ้น จํานวน 

106,423,697.60  บาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 100,026,504.36 บาท ตามลําดับ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนท่ีมีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสูงสุด คือ เดือนมกราคม  

พ.ศ. 2561 จํานวน 34,689,214 บาท คิดเปนรอยละ 32.60 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 

23,346,203 บาท คิดเปนรอยละ 21.94 และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 18,565,150 บาทคิดเปน

รอยละ 17.44 

     สรุปผลการวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2562 จําแนกตามรายเดือน พบวาจํานวนเงินรายไดจากการบริการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย มีจํานวน

เงินท่ีข้ึนลงท่ีมีความแตกตางกันเปนจํานวนมาก มีผลสืบเนื่องจากรูปแบบการนําสงเงินรายไดสวนใหญเปน

รายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา ซ่ึงเปนการตรวจสอบเงินฝากและสรุปนําสงเปนรายเดือน พบวายังมีการนําสง

เงินลาชากวาเดือนท่ีเกิดรายการจริง สงผลตอตัวเลขในรายงานรายไดจากการบริหารทรัพยสินท่ีคลาดเคลื่อนสูง

หรือต่ําจากความเปนจริงของเดือนนั้นๆ  
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

5.1.3 สรุปการวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561-2562 จําแนกตามสวนงาน  

1) ผลการวิเคราะหรายไดคาเชาอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จําแนกตามสวนงาน 

พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาเชาอาคารสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มีรายไดคาเชาอาคาร รวมท้ังสิ้น จํานวน 3,309,315.52 บาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวน 1,337,751.32 บาท ตามลําดับ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาเชาอาคารสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 

2,925,415.52 บาท คิดเปนรอยละ 88.40 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 193,500 บาท คิดเปน

รอยละ 5.85 และคณะสัตวแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลสัตว จํานวน 72,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.18 

ตามลําดับ 

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาเชาอาคารสูงสุดท้ัง 2 ปงบประมาณ คือ 

สํานักงานอธิการบดี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานอธิการบดี มีรายไดคาเชารานคา จํานวน 

20,125,094.18 บาท คิดเปนรอยละ 69.21 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 22,836,087 บาท  

คิดเปนรอยละ 63.02  

2)  ผลการ วิ เคราะห ร ายได ค า เช า เช า ร านค า  ป งบประมาณ พ .ศ .  2561 –  2562  

จําแนกตามสวนงาน พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาเชารานคา สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาเชารานคา รวมท้ังสิ้น จํานวน 36 ,238 ,256.50 บาท 

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 29,077,885.68 บาท ตามลําดับ  

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาเชารานคาสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี 

จํานวน 22,836,087 บาท คิดเปนรอยละ 63.02 รองลงมาคือ คณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร 

จํานวน 5,599,525 บาท คิดเปนรอยละ 15.45 และคณะเกษตรศาสตร จํานวน 1,504,300 บาท คิดเปนรอยละ 

4.15 ตามลําดับ 

โ ดยป งบประมาณ พ . ศ .  2561 -2562  ส ว น ง าน ท่ี มี ร าย ได ค า เ ช า ร า นค า สู ง สุ ด ท้ั ง  

2 ปงบประมาณ คือ สํานักงานอธิการบดี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานอธิการบดี มีรายไดคาเชา

รานคา จํานวน 20,125,094.18 บาท คิดเปนรอยละ 69.21 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 

22,836,087 บาท คิดเปนรอยละ 63.02  

3 )  ผลกา ร วิ เ ค ร า ะห ร า ย ไ ด ค า บํ า รุ ง ก า ร ใ ช อ า ค า รและสถาน ท่ี  ป งบปร ะมาณ  

พ.ศ. 2561 – 2562 จําแนกตามสวนงาน พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาบํารุงการใชอาคาร

และสถานท่ีสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายไดคาบํารุงการใชอาคาร

และสถานท่ี รวมท้ังสิ้น จํานวน 40,609,780.53 บาทและในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 37,136,889.59 

บาท ตามลําดับ  
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ีสูงสุดคือ สํานักงาน

อธิการบดี จํานวน 17,889,393.34 บาท คิดเปนรอยละ 44.05 รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร จํานวน 

9,008,498 บาท คิดเปนรอยละ 22.18 และคณะแพทยศาสตร จํานวน 4,663,390 บาท คิดเปนรอยละ 11.48 

ตามลําดับ 

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชอาคารและสถานท่ีสูงสุดท้ัง 

2 ปงบประมาณ คือ สํานักงานอธิการบดี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 15,838,433.10 บาท คิด

เปนรอยละ 42.65 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 17,889,393.34 บาท คิดเปนรอยละ 44.05  

4) ผลการวิเคราะหรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  

จําแนกตามสวนงาน พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน สูงกวาปงบประมาณ  

พ.ศ .  2562  โดย ในป งบประมาณ พ .ศ .  2561  มี รายไดค าบํ า รุ ง การ ใช ทรั พย สิ น  รวม ท้ั งสิ้ น  

จํานวน 6,074,403.25 บาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5,491,691.22 บาท ตามลําดับ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสิน สูงสุดคือ สํานักงาน

อธิการบดี จํานวน 2,173,712.50 บาท คิดเปนรอยละ 35.78 รองลงมาคือสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน  

1,654,040 บาท คิดเปนรอยละ 27.23 และคณะวิทยาศาสตร จํานวน 1,518,520 บาท คิดเปนรอยละ 25.00 

ตามลําดับ  

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงการใชทรัพยสินสูงสุด 

ท้ัง 2 ปงบประมาณ คือ สํานักงานอธิการบดี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2,173,712.50 บาท  

คิดเปนรอยละ 35.78 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,423,840 บาท คิดเปนรอยละ 44.14  

5) ผลการวิเคราะหรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  

จําแนกตามสวนงาน พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสูงกวาปงบประมาณ  

พ .ศ .  2562  โ ดย ในป งบประมาณ พ . ศ .  2561  มี รายได ค าบํ า รุ ง หอ พักนั ก ศึ กษารวม ท้ั ง สิ้ น  

จํานวน 106,423,697.60 บาท และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 100,026,504.36 บาท ตามลําดับ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสูงสุดคือ สํานักงานอธิการบดี 

จํานวน 86 ,397 ,665.94 บาท คิดเปนรอยละ 81.18 รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร จํานวน  

7,205,205 บาท คิดเปนรอยละ 6.77 และคณะแพทยศาสตร รวมโรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 

 6,204,680 บาท คิดเปนรอยละ 5.83 ตามลําดับ  

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 สวนงานท่ีมีรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษาสูงสุด 

ท้ัง 2 ปงบประมาณ คือ สํานักงานอธิการบดี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 86,397,665.94 บาท 

คิดเปนรอยละ 81.18 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 81,816,053.36 บาท คิดเปนรอยละ 81.79 
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รายงานการวิเคราะห เรื่อง รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

สรุปผลการวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2562 จําแนกตามสวนงาน พบวา สํานักงานอธิการบดี เปนสวนงานท่ีมีรายไดสูงสุดในทุกประเภท

รายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน สืบ เนื่ องจากสํ านักงานอธิการบ ดี   

มีศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยสินเพ่ือหารายไดจาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยโดยตรง และปฏิบัติงานดานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยภายใตรหัสสวนงานสํานักงานอธิการบดี โดยเฉพาะรายไดคาบํารุงหอพักนักศึกษา ซ่ึงถือเปน

รายไดสูงสูดในบรรดาประเภทรายไดจากการบริหารทรัพยสินท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

 

5.2 ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 

จากสรุปผลการวิเคราะหวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  ดังกลาวขางตน มีขอเสนอแนะเชิงพัฒนา เพ่ือการบริหารงานคลังของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

5.2.1 ผูปฏิบัติงานดานการรับเงิน ควรเลือกรหัสรายรับใหถูกตอง และนําสงเงินรายไดภายในเดือน

ท่ีรายการนั้นเกิดข้ึน เพ่ือใหไดรหัสบัญชีท่ีถูกตองสําหรับการโอนขอมูลเขาระบบบัญชี ตลอดจนไดขอมูล

รายงานทางการเงินท่ีถูกตองเชื่อถือได สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผนดําเนินการ

ทางดานการเงินการคลังของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5.2.2 ควรสรุปและจัดทําคํานิยามหรือคําศัพทเฉพาะท่ีเก่ียวของ ฝงบัญชี รหัสรายรับ รหัสบัญชี 

สําหรับผูท่ีเก่ียวของใชปฏิบัติงานและเพ่ือความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน  

5.2.3 คว ร มี ก า ร จั ด ก า รป ร ะชุ ม แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู  (Knowledge Management : KM)  

ผู ท่ีเ ก่ียวของอยางตอเนื่อง เพ่ือทบทวน สะทอนปญหา กับกลุมเปาหมายใหม เก่ียวกับกระบวนการ 

ออกใบเสร็จรับเงินกรณีรับเงินรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย กองคลัง  

สวนงาน ศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน 

 

5.3 ขอเสนอแนะจากการวิเคราะห 

จากการวิเคราะหวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561-2562 มีขอเสนอแนะสําหรับการวิเคราะหในครั้งตอไป ดังนี้ 

5.3.1 ควรมีการวิเคราะหรายไดจาการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางตอเนื่อง  

โดยใชขอมูลยอนหลังอยางนอย 3-5 ป เพ่ือแสดงใหเห็นแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของขอมูลเพ่ิมข้ึนลดลง 

5.3.2 ควรมีการวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปรียบเทียบกับ

รายจาย เพ่ือสะทอนผลการดําเนินงาน และควบคุมการใชจายตามรายรับจริง 

5.3.3 ควรมีการวิเคราะหรายไดจากการบริหารทรัพยของมหาวิทยาลัยกอนและหลังสถานการณ

โรคระบาดโควิด-19 เพ่ือสะทอนผลกระทบและเปนขอมูลประกอบการวางแผนรองรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน 

ในอนาคต 
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