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ระยะเวลาในการวิจัยฉบับนี้  และขอขอบวลณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทวโนโลยีราช
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การศึกษาเรื่อง การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย        
ของรัฐ ท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  2. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
บริหารสินทรัพย์และการจัดหาราได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 3. เพื่อหาข้อมูลเสนอแนะในการจัดท าหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการบริหารสินทรัพย์
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

การศึกษาเรื่องการบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยศึกษาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ  และสัมภาษณ์บุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์            
และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ และผู้บริหารท่ีก าหนดนโยบายโดยคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง
จากเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลด้านบริหารสินทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 5 คน 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 5 คน และน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์รวมท้ังเอกสาร          
ท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาการบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลและเอกสาร พบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ยังวางหลักเกณฑ์                     
ไม่ครอบคลุมในเรื่องการบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้น า
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างมาเพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาข้อมูลเพื่อปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติต่อไป 
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Abstract 
 
Code of project    : A98/2557 
Project name        : Asset management and financing of public university 
Researcher name  : 1. Miss Laddaporn Sukkeawpha 
     2. Acting Sub LT.Pathummas Yougyoot 
 

1. To studies the type of both asset management and financing of the public 
university and the autonomous university. 

2. To studies the criteria used in both asset management and financing of the 
public university and the autonomous university. 

3. To find out information for suggesting and preparing of rules to the asset 
management and financing of Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 

This qualitative research aims to study on The Asset Management and 
Financing of Public University which analyze, studies and interviews the university 
personnel, the university administrators and the laws that related to the asset 
management and financing of public university. By selecting of 5 university 
administrators and 5 people from the sample group who oversee the asset 
management and financing of public university. 

The research result from an analysis of data and documents of The Asset 
Management and Financing of Public University reveals that the rules of Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin has not been covered to the asset 
management and financing of public university.  

Therefore, in order to flexible for operating. The rules, the University 
announcement, and the regulations of the Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin should be improved follow the other university from the sample group. 

 
 

 

 

 
Keywords  : 1. Asset management 2. Financing 3.Public university 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยของรัฐ 
สามารถใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยได้ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยราชมงคล มีฐานะ เป็นนิติบุคคล             
และสามารถจัดหารายได้เก็บไว้ใช้จ่ายในกิจการของมหาวิทยาลัยได้ อีกท้ังการท่ีในปัจจุบันนี้
สถานการณ์ทางการเงินของประเทศชาติอยู่ในสภาวะค่อนข้างติดขัด มหาวิทยาลัยจึงเป็นท่ีคาดหวัง
จากรัฐบาลว่าจะสามารถเล้ียงดูตนเองโดยไม่ต้องเป็นภาระแก่รัฐบาลในการจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงอาจต้องเปล่ียนสถานภาพจากส่วน
ราชการของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะได้รับการอุดหนุนเงิน
งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลเพียงร้อยละสามสิบหรือไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณท้ังหมด          
ท่ีต้องใช้ในแต่ละปี การบริหารสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการจัดหา
รายได้ในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจึงต้องเกิดขึ้น 

ท้ังนี้ การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ขึ้นเป็นกฎหมายรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับ
การด าเนินการเหล่านั้นอย่างงถูกต้องและไม่ขัดกับกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลาย
มหาวิทยาลัยท่ีด าเนินการไปแล้ว อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ฯลฯ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเหล่านั้น เพื่อเป็นต้นแบบในการก าหนด
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในทางปฏิบัติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงคก์ำรวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ             
ท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 



2 
 

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการน าหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้         
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

2.3 เพื่อศึกษาข้อมูลเสนอแนะในการจัดท าหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการบริหารสินทรัพย์         
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
3. ขอบเขตกำรวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  การบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ
ด้านทรัพย์สินและการเงิน   

3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่   บุคลากรในมหาวิทยาลัยส่วนราชการของรัฐ                  
และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจ านวน 5 แห่ง 

3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  ด าเนินการวิจัยในระหว่างเดือน ตุลาคม  2556 ถึง กันยายน 
2557 
 
4. นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

4.1 สินทรัพย์ หมายถึง เงินหรือส่ิงของท่ีมีมูลค่าเป็นตัวเงิน ท่ีกิจการหรือบุคลเป็นเจ้าของ 
อาจจะมีตัวตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 

      4.1.1 สินทรัพย์ท่ีมีตัวตน ได้แก่ สินทรัพย์ท่ีมองเห็น สัมผัสได้ มีค่าเป็นตัวเงิน เช่น             
เงินสด บ้าน ท่ีดิน 

4.1.2 สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน ได้แก่ สินทรัพย์ท่ีมองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ สามารถมีมูลค่า
เป็นตัวเงิน เช่น ค่าความนิยม ลิขสิทธิ์ สัญญาเช่า 

4.2 การหารายได้ หมายถึง การท าวิธีการใดๆให้ได้มาซึ่งเงินหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
4.3 มหาวิทยาลัยของรัฐ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 5.1 ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้าน สังคมและชุมชน รวมถึง             
การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

5.2 น าเสนอข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดท าหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการบริหาร
สินทรัพย์และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำถึงหลักกฎหมำยและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรสินทรัพย์และ
จัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยของรัฐ เพื่อน ำเสนอแนะแก่ผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำหลักเกณฑ์
ส ำหรับใช้ในกำรบริหำรสินทรัพย์และกำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยแบ่งออกเป็น ส่ีส่วน ได้แก่ สินทรัพย์ รำยได้ กำรจัดองค์กรเพื่อหำรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย หลักกำรยกร่ำงและกำรพิจำรณำร่ำง กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค ำส่ัง              
และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1.สินทรัพย์ 
 1.1 ความหมายของสินทรัพย์  

กรมบัญชีกลำงได้ให้ควำมหมำยของสินทรัพย์ไว้ว่ำ สินทรัพย์ หมำยถึง ทรัพยำกรท่ีอยู่ใน
ควำมควบคุมของหน่วยงำน ซึ่งเป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีตและคำดว่ำจะท ำให้เกิดประโยชน์             
เชิงเศรษฐกิจในอนำคต หรือศักยภำพในกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นแก่หน่วยงำน  (ส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในทหำรบก, (ม.ป.ป.) : น.3) 

สินทรัพย์ (Assets) หมำยถึง ทรัพยำกรท่ีอยู่ในควำมควบคุมของกิจกำร ทรัพยำกรดังกล่ำว
เป็นผลของเหตุกำรณ์ในอดีต และกิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกทรัพยำกรนั้นใน
อนำคต” ซึ่งทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจในท่ีนี้ก็คือส่ิงของท่ีเป็นท่ีต้องกำรของบุคคลท่ัวไปอำจเป็น
สังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ และเป็นส่ิงท่ีมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น เงินสด ลูกหนี้ สินค้ำ
คงเหลือ ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เป็นต้น (บล็อกครูระเบียบ, 2550) 

     สรุปแล้วจำกค ำนิยำมดังกล่ำวข้ำงต้น สินทรัพย์มีลักษณะส ำคัญดังนี้ 
     1.สินทรัพย์ท ำให้กิจกำรได้รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคต ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ

ควำมสำมำรถในกำรก่อให้เกิดกระแสเงินสดท้ังทำงตรง และทำงอ้อม 
     2. กิจกำรสำมำรถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกสินทรัพย์นั้น เช่น กิจกำร

ได้รับประโยชน์จำกเครื่องจัก หรือสิทธิบัตรซึ่งอยู่ในควำมควบคุมของกิจกำร 
     วไลพร ประชำฉำย,(2550: น.30 ) กล่ำวว่ำ สินทรัพย์ หมำยถึง ทรัพยำกรท่ีอยู่ในควำม

ควบคุมของบริษัท ทรัพยำกรดังกล่ำวเป็นผลของเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งบริษัทคำดว่ำจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจำกทรัพยำกรนั้น  

1.2 ประเภทของสินทรัพย์ 
      สมศักดิ์,(2552) อธิบำยว่ำ สินทรัพย์สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก้ 
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      1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมำยถึง สินทรัพย์ท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่ำย 
หรืออำจใช้ในกำรด ำเนินงำนให้หมดส้ินภำยใน 1 ปี เช่น เงินสด เงินฝำกธนำคำร หรือสินทรัพย์อื่นท่ี
เปล่ียนเป็นเงินสดเร็ว เช่น ลูกหนี้กำรค้ำ 

      2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หมำยถึง สินทรัพย์ ท่ีไม่สำมำรถ
เปล่ียนเป็นเงินสดได้โดยเร็ว มีอำยุกำรใช้งำนค่อนข้ำงยำวนำน และกิจกำรมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำน เช่น เงินลงทุนระยะวำว ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ รถยนต์ 

          ส ำนั กงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก,((ม .ป.ป .):น.4) อธิบำยว่ำ สินท รัพย์                   
อาจจ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้  

          ก. สินทรัพย์ถำวร  
          ข. สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน  
          ค. สินทรัพย์หมุนเวียน  
          ง. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
          สินทรัพย์ถาวร หมำยถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน           

และใช้ได้นำนกว่ำหนึ่งรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตำมปกติ มิได้มีไว้เพื่อขำย  
          สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หมำยถึง สินทรัพย์ท่ีไม่เป็นตัวเงินท่ีสำมำรถระบุได้และไม่มี

รูปธรรม ซึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีหน่วยงำนถือไว้เพื่อใช้ในกำรผลิตหรือจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรเพื่อให้
ผู้อื่นเช่ำ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน  

          สินทรัพย์หมุนเวียน หมำยถึงสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อ ดังนี้  
1. สินทรัพย์ท่ีหน่วยงำนคำดว่ำจะรับรู้ประโยชน์จำกสินทรัพย์นั้นหรือถือสินทรัพย์

ไว้เพื่อขำยหรือเพื่อน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนภำยในรอบระยะเวลำด ำเนินงำน
ปกติของหน่วยงำน  

2. สินทรัพย์ท่ีหน่วยงำนถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำรค้ำ หรือถือไว้ในระยะ
ส้ัน และคำดว่ำจะรับรู้ประโยชน์จำกสินทรัพย์นั้นภำยใน 12 เดือน นับจำกวันท่ี
ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  

3. เงินสดหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมำยถึง สินทรัพย์  
ท่ีไม่เข้ำลักษณะตำมค ำนิยำมของสินทรัพย์หมุนเวียน 

         สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  หมำยถึง สินทรัพย์ ท่ีไม่เข้ำลักษณะตำมค ำนิยำมของ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

         ขอบเขตของสินทรัพย์ตำมหลักกำรและนโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐนั้น       
หมำยถึง ท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ครุภัณฑ์เครื่องจักร ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในควำม
ครอบครองของหน่วยงำนรำชกำร และใช้ปฏิบั ติงำนเพื่ อผลิตสินค้ำและบริกำรสำธำรณะ            
โดย“ ครุภัณฑ์” นั้น หมำยถึง ส่ิงของซึ่งตำมปกติมีลักษณะคงทนถำวร มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน เช่น 
โต๊ะ เก้ำอี้ ตู้เอกสำร ยำนพำหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ ค่ำครุภัณฑ์นั้นแต่เดิมเป็นรำยจ่ำยท่ีเบิกจ่ำยจำก 
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“หมวดค่ำครุภัณฑ์” ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว ครุภัณฑ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินทรัพย์เท่ำนั้น  ในกรณีท่ี
ส่วนรำชกำรได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรต่ำงๆตำมปกติต้องมีกำรใช้สินทรัพย์หรือ
ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมของส่วนรำชกำร แต่ต่อมำได้มีกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดใหม่ เพื่อประกอบกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น ท้ังครุภัณฑ์เดิมและครุภัณฑ์ใหม่ จะถือว่ำเป็นสินทรัพย์ปัจจุบัน
ของส่วนรำชกำรท้ังส้ิน  

1.3 ความส าคัญของการบริหารสินทรัพย์  
       ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก,((ม.ป.ป.):น.6) อธิบำยว่ำ หน่วยงำนภำครัฐ
จ ำเป็นต้องมีสินทรัพย์เพื่อประกอบในกำรด ำเนินงำน เช่น ท่ีดิน อำคำร เครื่องจักร อุปกรณ์ส ำนักงำน 
เป็นต้น หรือแม้กระท่ังกำรเพิ่มผลผลิตของหน่วยงำน กำรลดค่ำใช้จ่ำยหรือกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ 
กำรด ำเนินกำรเหล่ำนี้จะเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ท้ังส้ิน โดยระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนรำชกำรทุกหน่วยงำนมีกำรบันทึกรำยกำร
พัสดุลงในสมุดทะเบียน ต้ังแต่กำรได้มำจนกระท่ังพัสดุนั้นถูกจ ำหน่ำยออกไป จ ำนวนเวลำก ำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยรำชกำรจะท ำให้ปริมำณรำยกำร ครุภัณฑ์มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น กำรน ำรำยละเอียด
ทำงครุภัณฑ์ท้ังหมดมำจัดหมวดหมู่เพื่อกำรวิเครำะห์ ตัดสินใจในกำรบริหำรสินทรัพย์นั้นๆ จ ำเป็นต้อง
ใช้เวลำในกำรรวบรวมค่อนข้ำงมำก ปัญหำดังกล่ำว ท ำให้เกิดแนวคิดเพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำร
สินทรัพย์ท่ีมีอยู่อย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นกำรปรับปรุงงำนด้ำนพัสดุให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น   

1.4 ความหมายของการบริหารสินทรัพย์ (ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก, (ม.ป.ป.): น.7) 
ให้ควำมหมำยถึง กระบวนกำรท่ีเป็นระบบ โดยเริ่มต้ังแต่กำรวำงแผน กำรใช้งำน กำรซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ กำรควบคุมตลอดจนถึงกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ นอกจำกนี้ยังได้มีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิรูป
ระบบบริหำรงำนภำครัฐ โดยกำรปรับเปล่ียนบทบำท ภำรกิจ และวิธีกำรบริหำรงำนภำครัฐควบคู่กับ
แผนกำรปรับเปล่ียนระบบงบประมำณ กำรเงินและกำรพัสดุ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง ( Accrual Basis )
ได้ถูกน ำมำใช้แทนกำรบัญชีเกณฑ์เงินสด (Cash Basis ) และได้มีกำรปรับระบบบริหำรสินทรัพย์ท่ีมี
กำรลงบัญชี ท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงและครุภัณฑ์อื่นๆแยกออกจำกกัน เพื่อใช้แสดงในงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงิน มีกำรบันทึกรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำบัญชีสินทรัพย์ ซึ่ งจะท ำให้ตัวเลขมีควำมหมำย
มำกกว่ำกำรบันทึกแต่เพียงรำคำทุนอย่ำงเดียว รวมท้ังจะท ำให้ทรำบถึงสถำนภำพของสินทรัพย์ของ
หน่วยรำชกำรนั้นๆ ด้วย กำรบริหำรสินทรัพย์อย่ำงเป็นระบบท่ีดี จึงเริ่มเข้ำมำมีบทบำทและ                   
มีควำมส ำคัญมำกขึ้น  

      ในกระบวนกำรบริหำรสินทรัพย์ จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่ำงๆท่ีเกี่ยวเนื่องกันคือ  
กำรวำงแผนก ำหนดควำมต้องกำรใช้สินทรัพย์ กำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์ กำรใช้งำนและดูแล
รักษำสินทรัพย์ รวมถึงกำรก ำจัดสินทรัพย์หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์เมื่อหมดควำมจ ำเป็น 
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1.5 การวางแผนก าหนดความต้องการสินทรัพย์  
        ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก,((ม.ป.ป.): น.8) กล่ำวว่ำ กำรวำงแผนเป็นรำกฐำน
ท่ีส ำคัญของกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในกำรบริหำร ควำมส ำเร็จขององค์กรท้ังหลำยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ใช้แผน ( PLAN)oเป็นเข็มทิศหรือแนวทำงไปสู่จุดมุ่งหมำยท่ีต้องกำร ดังนั้นกำรวำงแผนก ำหนด          
ควำมต้องกำรสินทรัพย์กับกำรด ำเนินงำนจึงเป็นส่ิงท่ีจะต้องด ำเนินกำรควบคู่กันไป นั่นแสดงให้เห็นว่ำ
ในกำรจัดท ำแผนงำน งำน/โครงกำร จะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำร “ สินทรัพย์ ” ท่ีจ ำเป็นต้อง
ใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุตำมจุดมุ่งหมำยท่ีได้ก ำหนดไว้ 
  จะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนเริ่มต้นจำก (1) กำรก ำหนดผลลัพธ์หรือ
จุดมุ่งหมำยเป็นอันดับแรก จำกนั้นจะตำมด้วย (2) กำรก ำหนดผลงำนหรือวัตถุประสงค์แล้วจึงตำม
ด้วย (3) กำรก ำหนดกระบวนกำรหรือวิธีกำร และ (4) กำรก ำหนดทรัพยำกร  ส่วนกำรด ำเนินงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ (EFFICIENCY) จึงเป็นกำรท ำงำนเพื่อให้ได้ผลงำนท่ีดีโดยกำรใช้ทรัพยำกรท่ีประหยัด 
นั่นแสดงให้เห็นว่ำในกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำรต่ำงๆจะต้องแสดงให้ เห็นถึงควำมต้องกำร 
“สินทรัพย์” ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำยท่ีได้ก ำหนดไว้ และหำก
ต้องกำรให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดก็จ ำเป็นต้องจัดหำ “สินทรัพย์”oท่ีมีปริมำณ 
คุณภำพ รำคำท่ีเหมำะสมและได้มำในเวลำท่ีต้องกำรใช้ ค ำว่ำ “ประหยัดมำกท่ีสุด”oมิได้หมำยถึง            
ใช้สินทรัพย์ให้น้อยท่ีสุด แต่เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงกำรใช้ สินทรัพย์ให้เต็มศักยภำพของสินทรัพย์นั้นๆ 
ดังนั้นในกำรด ำเนินกำรจัดหำมำซึ่งสินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมต่ำงๆขององค์กร           
ส่ิงท่ีควรค ำนึงถึง คือ  

1) สินทรัพย์ท่ีต้องกำรน ำมำใช้งำนชนิดนั้นมีอยู่เดิมบ้ำงหรือไม่ สภำพเป็นอย่ำงไร  
2) หำกสินทรัพย์นั้นมีอยู่เดิม ต้องพิจำรณำดูว่ำมีกำรใช้งำนเต็มศักยภำพหรือไม่  
3) สำมำรถใช้สินทรัพย์ชนิดนั้นร่วมกับโครงกำรอื่นได้หรือไม่  
4) แล้วจึงจะมำพิจำรณำว่ำจ ำนวนสินทรัพย์เหล่ำนั้นมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำมำเพิ่มเติม

จ ำนวนเท่ำใด  
1.6 การจัดการเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์  

        ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก,((ม.ป.ป.): น.10) กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสินทรัพย์ คือ กรรมวิธี (PROCESS) ในกำรด ำเนินกำรท่ีจะให้ได้มำซึ่งพัสดุ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงท่ี
ต้องกำร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรตำมก ำหนดเวลำและมีต้นทุนท่ีมีประสิทธิภำพ             
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์นั้นสำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยวิธี เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง      
(PROCUREMENT) กำรเช่ำ (RENTING) กำรยืม (BORROWING) กำรแลกเปล่ียน (BARTER OR 
EXCHANGE) ฯลฯ 
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1.7 การวิเคราะห์สินทรัพย์  
      ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก,((ม.ป.ป.): น.22) กล่ำวว่ำ กำรค ำนวณค่ำเส่ือม

รำคำสินทรัพย์ถำวร ตำมท่ีกล่ำวแล้วว่ำสินทรัพย์ย่อมมีกำรเส่ือมสภำพไปตำมกำลเวลำ ดังนั้นมูลค่ำ
ของสินทรัพย์ท่ีซื้อมำใหม่ๆ กับสินทรัพย์ท่ีใช้งำนไปแล้วจึงมีค่ำไม่เท่ำกันผลแตกต่ำงของมูลค่ำ
สินทรัพย์ท่ีมีผลท ำให้มูลค่ำสินทรัพย์เหล่ำนั้นลดลง เรียกว่ำ ค่ำเส่ือมรำคำ ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นฐำนปรับ
มูลค่ำของสินทรัพย์ให้มีรำคำใกล้เคียงกับสภำพควำมเป็นจริงท่ีสุด (รำคำตลำด) ปัจจัยในกำรค ำนวณ
ค่ำเส่ือมรำคำขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีส ำคัญ 3 ประกำรคือ  

      1. อายุประโยชน์ (Economic life หรือ Service life) เกิดขึ้นจำกกำรคำดคะเน  
โดยผู้เช่ียวชำญ โดยปกติมักจะคำดคะเนเป็นระยะเวลำในกำรใช้งำน เช่น จ ำนวนช่ัวโมง จ ำนวนเดือน 
หรือ จ ำนวนปี หรืออำจวัดเป็นจ ำนวนผลผลิต เช่น ตัน ไมล์ กล่อง เป็นต้น  

      2. ฐานในการค านวณค่าเสื่อมราคา (Depreciation Base) หมำยถึงรำคำทุน       
(Acquisition Cost) ของสินทรัพย์ หำกคำดว่ำมีรำคำซำก (Salvage value) ท่ีจะขำยได้หลังเลิกใช้  
ให้น ำมำหักออกจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ เพื่อให้ได้มูลค่ำชอง สินทรัพย์ท่ีจะใช้อย่ำงแท้จริง  

      3. วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคา (Depreciation Method) เป็นปัจจัยท่ีควรเลือกให้
เหมำะสมกับสินทรัพย์นั้น โดยต้องค ำนึงถึงลักษณะกำรใช้งำน และลักษณะควำมเส่ือมค่ำของ
สินทรัพย์ 
2. รายได้ 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,(http://www.cad.go.th/) ให้หมำยถึง ผลตอบแทนท่ีกิจกำรได้รับ
จำกกำรขำยสินค้ำหรือบริกำรตำมปกติของกิจกำรวมท้ัง ผลตอบแทนอื่นๆ ท่ีไม่ได้เกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติ รำยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.รำยได้จำกกำรขำย (Sale revenue) หมำยถึง รำยได้ท่ีเกิดจำกกำรขำยสินค้ำหรือบริกำร
อันเป็นรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ เช่น กิจกำรซื้อขำยสินค้ำ รำยได้ของกิจกำร คือ รำยได้จำก
กำรำยสินค้ำ ส่วนกิจกำรให้บริกำร เช่น ซ่อมเครื่องไฟฟ้ำ รำยได้ของกิจกำร คือรำยได้ค่ำซ่อม 
 2. รำยได้อื่น (Other incomes) หมำยถึง รำยได้ท่ีมิได้เกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
กิจกำรซึ่งเป็นรำยได้ท่ีไม่ใช่รำยได้จำกกกำรขำยสินค้ำหรือบริกำรนั่นเอง 
 สภำวิชำชีพบัญชี,(2555 :น.6) อธิบำยว่ำ รำยได้ หมำยถึง กระแสรับของประโยชน์                
เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย) ในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของกิจกำร 
เมื่อกระแสรับนั้นส่งผลให้ส่วนของเจ้ำของเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีได้รับจำกผู้มีส่วนร่วมในส่วน
ของเจ้ำของ 
3. การจัดองค์กรเพื่อหารายได้ของมหาวิทยาลัยไทย 
 สุรพล, (ม.ป.ป) กล่ำวว่ำ ควำมจ ำเป็นของมหำวิทยำลัยไทยในกำรจัดหำรำยได้ด้วยตนเอง
นอกเหนือไปจำกเงินรำยได้ท่ีได้รับควำมสนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดินของรัฐบำล เป็นส่ิงท่ีไม่อำจ

http://www.cad.go.th/
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ปฏิเสธได้ในสภำวะปัจจุบัน เหตุผลของควำมจ ำเป็นดังกล่ำวไม่ใช่เพียงเพรำะกำรท่ีมหำวิทยำลัยมี
ข้อจ ำกัดในกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดินอันเนื่องมำจำกกำรมีสถำนะทำงกฎหมำย
เป็นเพียง “กรม” กรมหนึ่งท่ีจะต้อง “แย่งชิง” น ำเสนอแผนกำรจัดท ำงบประมำณท่ีจะต้องดึงดูดใจ
เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์งบประมำณโดยแข่งขันกับกรมอื่นๆ อีกเกือบสองร้อยกรมในระบบรำชกำรไทย
เท่ำนั้น หำกแต่ยังมีเหตุผลมำจำกกำรท่ีรำยได้ท่ีมหำวิทยำลัยหำมำได้ด้วยตนเองดังกล่ำวนี้เป็น 
“รำยได้พิเศษ”oซึ่งมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งสำมำรถจัดเก็บไว้ได้เองตำมกฎหมำยมหำวิทยำลัย            
และสำมำรถบริหำรจัดกำรภำยใต้ระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยอย่ำงอิสระอีกด้วย นอกจำกนั้น
รำยได้ส่วนนี้ยังมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรผลักดันให้สำมำรถมีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและ
บริหำรงำนตำมควำมจ ำเป็นของมหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง เพื่อให้สำมำรถธ ำรง “ควำมเป็นอิสระ”           
ของมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งเอำไว้ได้ เพรำะกรณีย่อมเป็นกำรไร้ประโยชน์หำกจะยังคงพร่ ำบ่นถึง    
ควำมเป็นอิสระทำงวิชำกำรก็ดี ควำมเป็นอิสระในทำงกำรบริหำรก็ดี ในขณะท่ีมหำวิทยำลัยยังไม่มี
แม้แต่เงินงบประมำณและไม่มีอ ำนำจในกำรบริหำรและใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีมหำวิทยำลัย
แต่ละแห่งเห็นว่ำเหมำะสมส ำหรับตนเองได้ 

ดังนั้น รำยได้ของมหำวิทยำลัยท่ีจัดหำมำได้ด้วยตนเอง จึงไม่ใช่แต่เพียงงบประมำณอีกก้อน
หนึ่งท่ีจะน ำมำสนับสนุนรำยจ่ำยท่ีไม่ได้รับงบประมำณแผ่นดินเท่ำนั้น หำกแต่เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะ
บ่งช้ีถึงระดับของควำมเป็นอิสระของมหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง ภำยใต้ยุคสมัยท่ีกำรบริหำรจัดกำรกับ
เงินงบประมำณแผ่นดิน และกำรจับจ่ำยใช้สอยเงินงบประมำณแผ่นดิน ยังคงต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม ในฝ่ำยบริหำรอื่นๆ ดังท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันด้วย 

ปัญหำประกำรส ำคัญท่ีอำจจะเป็นอุปสรรคส ำหรับมหำวิทยำลัยท้ังหลำยในอันท่ีจะพยำยำม
จัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยเอง ท้ังๆ ท่ีมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งต่ำงก็มีศักยภำพในทำงวิชำกำร           
มีทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำ และมีควำมรู้ในกำรจัดกำรท่ีดียิ่งในสำขำวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ก็คือ ปัญหำ
ในเรื่องควำมไม่แน่ใจในอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยของมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดหำรำยได้
ของตนเองประกำรหนึ่ง กับปัญหำกำรไม่ทรำบแนวทำงและรูปแบบท่ีเป็นไปได้ท่ีชัดเจนในกำร
ด ำเนินกำรเพื่อจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยอีกประกำรหนึ่ง 

ปัญหำท้ังสองประกำรนี้เป็นปัญหำใหญ่ท่ีเป็นอุปสรรคส ำหรับกำรหำรำยได้ด้วยตนเองของ
มหำวิทยำลัยท้ังหลำย เพรำะแม้ว่ำพระรำชบัญญัติจัดต้ังมหำวิทยำลัยต่ำงๆ จะก ำหนดให้สภำ
มหำวิทยำลัยหรือสภำสถำบันมีอ ำนำจด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำงภำยในขอบวัตถุประสงค์
ของมหำวิทยำลัยหรือของสถำบันก็ตำม แต่โดยท่ีกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บและกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน ซึ่งโดยปกติจะมีกฎระเบียบและ
ค ำส่ังท้ังของกระทรวงกำรคลัง ส ำนักงบประมำณ หรือส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินมำเกี่ยวข้องหรือ 
“น่ำจะเกี่ยวข้อง” กับกำรด ำเนินกำรเรื่องดังกล่ำวอยู่เป็นจ ำนวนมำก ดังนั้น เมื่อไม่มีควำมแน่ชัดใน
เรื่องอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำรและไม่มีแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงในเรื่องนั้นๆ มำก่อน 
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยจ ำนวนมำกจึงมักมีควำมลังเลท่ีจะด ำเนินกำรเพื่อจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย
ในรูปแบบท่ีตนไม่เคยด ำเนินกำรมำก่อน และควำมลังเลดังกล่ำวก็มักจะน ำไปสู่กำรตัดสินใจไม่
ด ำเนินกำรในกิจกรรมท่ีพึงกระท ำเพื่อกำรหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยไปเสีย จนกระท่ังท ำให้รำยได้
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ส่วนท่ีเป็นรำยได้พิเศษของมหำวิทยำลัยท่ีได้รับยกเว้นมิให้ต้องน ำส่งคลังของบำงมหำวิทยำลัยนั้น
อำจจะจ ำกัดอยู่เพียงเฉพำะในส่วนท่ีเป็นรำยได้ค่ำหน่วยกิตและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่ำงๆ              
กับรำยได้ด้ังเดิมท่ีมีมำพร้อมๆ กับกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัย อำทิเช่น ค่ำบ ำรุงหอพักนักศึกษำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจ ำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำรมหำวิทยำลัย ค่ำเช่ำสถำนท่ี หรือเงินก ำไรจำกกำร
จัดท ำชีท หรือเอกสำรประกอบกำรบรรยำยรำยวิชำต่ำงๆ เท่ำนั้น 

แม้ว่ำในปัจจุบันมหำวิทยำลัยทุกแห่งหรือเกือบทุกแห่งได้ริเริ่มด ำเนินกำรในกำรจัดกิจกรรม
เพื่อจัดหำรำยได้ของตนเองนอกเหนือไปจำกรำยได้พิเศษด้ังเดิมของมหำวิทยำลัยท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น     
บ้ำงแล้ว แต่ปัญหำในเรื่องควำมไม่มั่นใจในอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยของมหำวิทยำลัย และควำม             
ไม่ชัดเจนในแนวทำงท่ีจะจัดหำรำยได้ก็ยังคงด ำรงอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินกำรจัดหำรำยได้
ในเรื่องท่ีมีควำมส ำคัญและอำจกระทบกับอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนของรัฐอื่นๆ อำทิ เช่นกำรจัดหำ
ผลประโยชน์จำกท่ีรำชพัสดุท่ีมหำวิทยำลัยครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่ ซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับอ ำนำจ
หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีดูแลท่ีรำชพัสดุของประเทศ หรือกำรจัดกิจกรรมทำงกำรเรียนกำรสอนนอก
ระบบบริหำรแบบรำชกำรท่ีอำจกระทบต่ออ ำนำจหน้ำท่ีของทบวงมหำวิทยำลัยเองโดยตรง ฯลฯ             
เป็นต้น ดังนั้น กำรท ำควำมกระจ่ำงในประเด็นข้อกฎหมำยและกำรน ำเสนอรูปแบบของกำรหำรำยได้
ของมหำวิทยำลัยท่ีได้มีกำรด ำเนินกำรเป็นผลมำแล้ว จึงน่ำจะมีควำมจ ำเป็นและจะเป็นประโยชน์
ส ำหรับกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดองค์กรเพื่อจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยไทยต่อไป 

3.1 แนวทางในการด าเนินการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
     เมื่อพิจำรณำจำกกรอบในเรื่องรำยได้ “รำยได้” ท่ีมหำวิทยำลัยได้รับและจัดเก็บไว้            

เพื่อกำรบริหำรงำนด้วยตนเองโดยไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้ของแผ่นดิน ซึ่งทุกมหำวิทยำลัยมีรำยได้ใน
ส่วนนี้เป็นรำยได้หลักของ “รำยได้พิเศษของมหำวิทยำลัย” โดนไม่ต้องน ำส่งคลังอยู่แล้ว และยกเว้น
ไม่กล่ำวถึงรำยได้ปลีกย่อยอื่นๆ ท่ีเป็นรำยได้ “ด้ังเดิม”ของมหำวิทยำลัย อำทิเช่น ค่ำธรรมเนียมกำร
ใช้สถำนท่ี ฯลฯ แล้ว อำจจ ำแนกกำรด ำเนินกำรท่ีมีลักษณะเป็นกำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยท่ีอยู่
ภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ต่ำงๆ ดังนี้ 

      3.1.1 การด าเนินงานด้านจัดการเรียนการสอน 
                        กิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอันเป็นแหล่งท่ีมำของรำยได้ 
หมำยถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรเพื่ อรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรบัณฑิต             
ของมหำวิทยำลัย โดยในมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมประเภทนี้ในหลำยระดับ ต้ั งแต่         
ช้ันปริญญำตรีช้ันประกำศนียบัตรบัณฑิต และในระดับปริญญำโท ทังกำรจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้
มีควำมหลำกหลำยกระจำยออกไปในคณะต่ำงๆ เกือบทุกคณะ และเป็นกำรจัดหลักสูตรกำรเรียน        
กำรสอนท้ังท่ีเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กับท้ังมีกำรด ำเนินกิจกรรมเหล่ำนี้ ท้ังในภำคกลำงวัน
และในภำคค่ ำ 
                      ลักษณะของกิจกรรมทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนท่ีมีผลเป็นกำรจัดหำรำยได้         
ของมหำวิทยำลัยเหล่ำนี้ท่ีมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อรับปริญญำในหลักสูตร
ปกติของมหำวิทยำลัยก็คือ โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเป็นกำรจัดหำรำยได้ ซึ่งมีช่ือเรียกใน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ว่ำ “โครงกำรพิเศษ” เหล่ำนี้ เป็นกำรจัดหลักสูตรท่ีเพิ่มเติมขึ้นจำกหลักสูตร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยปกติท่ีมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรอยู่ตำมแผนจัดกำรศึกษำ ซึงได้รับควำม
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สนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดินโดยปกติ ซึ่งควำมแตกต่ำงนี้มีผลท ำให้ “โครงกำรพิเศษ”oต่ำงๆ 
จะต้องแบกรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรเปิดโครงกำรขึ้นเอง ซึ่งก็หมำยควำมว่ำ ผู้สมัครเข้ำศึกษำใน 
“โครงกำรพิเศษ”oเหล่ำนี้จะต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยท่ีสูงกว่ำกำรเข้ำศึกษำในโครงกำรปกติมำก           
และบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนในด้ำนกำรสอนหรือให้บริกำรท่ีจะบริหำรงำนโครงกำรพิเศษเหล่ำนี้                 
ก็จะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจำกกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรพิเศษเหล่ำนี้ด้วย 
                        โครงกำรพิเศษเหล่ำนี้เป็นกิจกรรมทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อรับปริญญำ
หรือประกำศนียบัตรบัณฑิตท่ีจัดท ำขึ้นคู่ขนำนไปกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบปกติของมหำวิทยำลัยท่ี
ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน แต่ข้อแตกต่ำงท่ีชัดเจนระหว่ำงโครงกำรท้ังสองนี้คือ            
กำรท่ีผู้เข้ำศึกษำในโครงกำรพิเศษเหล่ำนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด หรือค่ำใช้จ่ำยส่วน
ใหญ่ของกำรศึกษำเอง โดยหำกจะเปรียบเทียบอัตรำค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำศึกษำในโครงกำรปกติ         
ท่ีมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรอยู่กับผู้เข้ำศึกษำในโครงกำรพิเศษในหลักสูตรท ำนองเดียวกันจะพบว่ำ               
มีควำมแตกต่ำงกันเป็นอย่ำงมำก  

      3.1.2. การด าเนินการด้านการวิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ               
              กำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรจัดกำรวิจัยและให้บริกำรทำงวิชำกำร เป็นกิจกรรมท่ีมี

ผลเป็นกำรหำรำยได้ให้แก่มหำวิทยำลัยท่ีมีกำรริเริ่มด ำเนินกำรค่อนข้ำงช้ำในมหำวิทยำลัย ท้ังนี้  
เนื่องจำกมหำวิทยำลัยได้สนับสนุนให้อำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำรับท ำงำนวิจัยและให้
ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรในลักษณะงำนวิจัยส่วนบุคคลและในฐำนะท่ีปรึกษำของหน่วยงำนต่ำงๆ             
ในลักษณะกำรด ำเนินงำนส่วนบุคคล โดยมิได้มีกำรจัดระบบกำรสนับสนุนรองรับและอ ำนวย              
ควำมสะดวกในกิจกรรมประเภทนี้มำเป็นเวลำนำน ท้ังๆ ท่ีบุคลำกรของมหำวิทยำลัยจ ำนวนมำก         
เป็นบุคลำกรท่ีมีศักยภำพในทำงวิชำกำรและกำรค้นคว้ำวิจัยในระดับสูง และได้รับกำรยอมรับใน          
วงกว้ำงในหลำยสำขำวิชำกำรและมีควำมเหมำะสมส ำหรับงำนวิจัยในศำสตร์ต่ำงๆ เป็นอย่ำงยิ่ง         
จนปรำกฏผลงำนวิจัยจ ำนวนมำกท่ีท ำขึ้นโดยนักวิจัยท่ีเป็นบุคคลำกรของมหำวิทยำลัยเหล่ำนี้               
ในลักษณะผลงำนวิจัยส่วนบุคคล 

ควำมพยำยำมในกำรริเริ่มจัดองค์กรกลำงขึ้นเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำร
งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยเกิดขึ้นoภำยใต้ช่ือของโครงกำรต่ำงๆoซึ่งจะมีฐำนะเป็นหน่วยงำน               
ของมหำวิทยำลัยท่ีมีสถำนะในระดับเดียวกันกับคณะ ส ำนัก สถำบันท่ีมีอยู่แล้วโดยกำรจัดต้ังท ำโดย
ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยซึ่งประสงค์จะให้หน่วยงำนนี้เป็นหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย
ท่ีมีระบบบริหำรท่ีเป็นอิสระไม่อยู่ภำยในระบบรำชกำร 

เหตุผลส ำคัญท่ีท ำให้ต้องมีหน่วยงำนกลำงท่ีจะรองรับงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
ขึ้นเป็นประเด็นท่ีเกิดจำกปัญหำในทำงกฎหมำยและปัญหำเกี่ยวกับสภำพในทำงเทคนิคของกำร
บริหำรงำนวิจัยต่ำงๆ โดยแท้ กล่ำวคือ ในทำงกฎหมำย องค์กรผู้ให้ทุนกำรวิจัยมักมีเงื่อนไขท่ีจะต้องมี
คู่สัญญำท่ีรับจัดท ำงำนวิจัยท่ีเป็นนิติบุคคล หรือท่ีมีสถำนะเป็นส่วนรำชกำรเพื่อควำมมั่นคงในเรื่อง
ควำมรับผิดชอบต่อผลส ำเร็จของำนวิจัย ประกอบกับงำนวิจัยจ ำนวนไม่น้อย (โดยเฉพำะงำนวิจัยท่ีมำ
จำกกระทรวง ทบวง กรม ต่ำงๆ ท่ีไม่มีวัตถุประสงค์โดยตรงในด้ำนกำรสนับสนุนกำรวิจัย) ซึ่งมักมี
เงื่อนไขในเรื่องกำรวำงหลักประกันผลงำน (แต่ก็จะได้รับกำรยกเว้นในกรณีท่ีมหำวิทยำลัยซึ่งเป็นส่วน
รำชกำรเข้ำเป็นคู่สัญญำรับจัดท ำงำนวิจัยนั้นๆ) อีกท้ังภำระงำนในกำรเจรจำต่อรองและจัดท ำสัญญำ
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วิจัยซึ่งมักจะมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงไปจำกสัญญำท่ีมหำวิทยำลัยในฐำนะส่วนรำชกำรเคยลงนำมผูกพัน
อยู่โดยปกติ เหตุผลควำมจ ำเป็นดังกล่ำวท ำให้จ ำต้องมีองค์กรเฉพำะเข้ำมำรับผิดชอบตรวจสอบควำม
ผูกพันและควำมเป็นไปได้ตำมเงื่อนไขของงำนวิจัยก่อนลงนำม คอยติดตำมกำรปฏิบัติงำนวิจัยหรือ
บริหำรงำนวิจัยหลังจำกท่ีได้มีกำรลงนำมในสัญญำวิจัยแล้วเพื่อให้งำนวิจัยท่ีด ำเนินกำรในนำมของ
มหำวิทยำลัยสำมำรถส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ในแง่กำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย จะก ำหนดไว้ โดยแ จ้งชัดว่ ำ 
โครงกำรวิจัยท่ีด ำเนินกำรในนำมมหำวิทยำลัยภำยใต้บริหำรจัดกำรของหน่วยงำนกลำง จะต้องจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมเป็นเงินบ ำรุงมหำวิทยำลัยในอัตรำตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ของ
มหำวิทยำลัย โดยจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีได้รับของโครงกำรวิจัยแต่ละโครงกำร 

 3.1.3 การด าเนินงานด้านการจัดการสัมมนาและฝึกอบรม 
กำรจัดกำรสัมมนำในทำงวิชำกำรและกำรฝึกอบรมระยะส้ันท่ีเกี่ยวข้องกับงำน

ทำงวิชำกำร ท่ีมีกำรเรียนกำรสอนอยู่ในมหำวิทยำลัยดูจะเป็นกิจกรรมท่ีมหำวิทยำลัยทุกแห่งมีกำร
ด ำเนินกำรอยู่แล้ว ในลักษณะของกำรจัดกำรสัมมนำและฝึกอบรม โดยมีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำก           
ผู้เข้ำรับกำรอบรมหรือสัมมนำเหล่ำนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติเดียวกันของท้ังมหำวิทยำลัย โดย
ได้ก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร กำรขออนุมัติโครงกำรและแบบแผนกำรก ำหนดและ
บริหำรเงินรำยได้โครงกำร รูปแบบกำรจัดท ำบัญชีรับจ่ำยของแต่ละโครงกำร ไปจนถึงกำรรำยงำนผล
และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำรเหล่ำนี้ด้วย 

 ในแง่รำยได้ของมหำวิทยำลัยจำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศของมหำวิทยำลัยในเรื่องนี้จะก ำหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปไว้ว่ำ โครงกำรทุกโครงกำรท่ีจัด
กิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนำทำงวิชำกำรโดยมีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกผู้เข้ำร่วม จะต้องน ำเงิน
รำยได้ในอัตรำท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัยท้ังหมดท่ีจัดเก็บได้ ส่งให้แก่
มหำวิทยำลัยเพื่อเป็นเงินค่ำธรรมเนียมบ ำรุงมหำวิทยำลัย อนุญำตให้หน่วยงำนท่ีจัดโครงกำรนั้นๆ 
เก็บไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรและส่วนท่ีเหลือจำกรำยจ่ำยก็อนุญำตให้จัดเก็บเป็นรำยได้
ของหน่วยงำนได้ โดยไม่ต้องน ำส่งให้แก่มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนเกือบทุกแห่งก็น ำเงินรำยได้จำก
กำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรไปใช้จ่ำยในด้ำนสวัสดิกำรและเป็นเงินค่ำตอบแทนเพิ่มพิเศษให้แก่
อำจำรย์และข้ำรำชกำรในหน่วยงำนท่ีมีส่วนรับผิดชอบในกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวนั่นเอง 

 3.1.4. การจัดบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

         กำรด ำเนินกิจกรรมทำงวิชำกำรท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับภำรกิจของมหำวิทยำลัยใน
ฐำนะแหล่งควำมรู้ในทำงวิชำกำรของชำติโดยตรงในท่ีนี้ก็คือ กำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักพิมพ์         
โรงพิมพ์และศูนย์หนังสือของมหำวิทยำลัย 

 กำรด ำเนินกำรสนับสนุนและเสริมสร้ำงต ำรำ เอกสำรกำรวิจัยและหนังสือ
ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรจัดพิมพ์ต ำรำ หนังสือและเอกสำรดังกล่ำว ตลอดไปถึงกำรเผยแพร่
ต ำรำและส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ อันเป็นภำรกิจของหน่วยงำนบริกำรทำงวิชำกำรท้ังสำมหน่วยนี้ ท้ังนี้เพื่อ
สนับสนุนและเผยแพร่งำนทำงวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของมหำวิทยำลัย ตลอดจนเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย ตลอดท้ังเพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำร
แก่สังคมในวงกว้ำงออกไปอีกด้วย 
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 ในแง่กำรบริกำรจัดกำรกิจกรรของมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรไปภำยใต้ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ ท่ีมหำวิทยำลัยตรำขึ้น ซึ่งรับรองให้หน่วยงำนมหำวิทยำลัยเป็นหน่วยงำน            
ของมหำวิทยำลัยท่ีมีระบบบริหำรงำนท่ีเป็นอิสระแยกต่ำงหำกจำกระบบรำชกำร โดยแต่ละหน่วยงำน
จะมีคณะกรรมกำรบริหำรและผู้จัดกำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำร  รับผิดชอบในกิจกำรต่ำงๆ               
ของหน่วยงำนเอง ท้ังนี้ภำยใต้แนวนโยบำยและกำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร  เพื่อก ำกับ               
กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 3.1.5. การจัดหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและที่ดินของมหาวิทยาลัย               
         โดยท่ีพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง เป็นกฎหมำยจัดต้ังมหำวิทยำลัย 

ดังนั้น บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกท่ีรำชพัสดุท่ีมหำวิทยำลัยครอบครอง
อยู่ จึงปรำกฏแนวทำงท่ีค่อนข้ำงชัดเจน เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรและจัดหำรำยได้                
ของมหำวิทยำลัยจำกท่ีดินดังกล่ำวอยู่ในขณะนี้ 

         เพื่อรองรับอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรจัดหำผลประโยชน์จำกท่ีรำชพัสดุ              
ท่ีมหำวิทยำลัยครอบครองดูแลอยู่ มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งจึงได้ตรำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ            
ของมหำวิทยำลัย เพื่อวำงหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้
และผลประโยชน์จำกท่ีดินดังกล่ำว โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ต่ำงๆ ท้ังนี้    
โดยไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ท่ีก ำหนดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติรำชพัสดุ พ.ศ. 2518 ซึ่งกรม          
ธนำรักษ์ได้ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรท่ีรำชพัสดุโดยท่ัวไปแต่อย่ำงใด โดยรำยได้ท่ีเกิดจำก
กำรหำผลประโยชน์จำกท่ีรำชพัสดุท่ีมหำวิทยำลัยครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์นี้ ถือเป็นรำยได้
ของมหำวิทยำลัยโดยตรง โดยไม่ต้องน ำส่งกระทรวงกำรคลัง 

 ส ำหรับกรณีท่ีทบวงมหำวิทยำลัยก ำลังด ำเนินกำรให้มหำวิทยำลัยต่ำงๆ เร่งเสนอ
กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิและกำรจัดหำประโยชน์ในท่ีรำชพัสดุ          
ให้มีควำมชัดเจนขึ้นนั้น แนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่ได้เป็นแนวทำงใหม่ส ำหรับมหำวิทยำลัย 
ทุกแห่ง ซึ่งมีกฎหมำยจัดต้ังท่ีเอื้ออ ำนวยและให้มีกำรตีควำมอ ำนำจในกำรจัดหำผลประโยชน์ในท่ี          
รำชพัสดุของมหำวิทยำลัยในลักษณะท่ีเปิดกว้ำงดังกล่ำวมำเป็นเวลำนำนก่อนหน้ำนั้นแล้ว กำรเสนอ
แก้ไขพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยไปยังทบวงมหำวิทยำลัยพร้อมๆ กับมหำวิทยำลัยอื่นท่ีได้ด ำเนินกำร
ไปในช่วงกลำงปี พ.ศ. 2540 นี้ จึงเป็นเพียงกำรยืนยันควำมถูกต้องของกำรปฏิบัติเดิมและเพิ่มควำม
ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของมหำวิทยำลัยในท่ีดินท่ีได้รับบริจำคหรือซื้อมำด้วยเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัยท่ีให้ถือว่ำเป็นกรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยโดยไม่ต้องตกเป็นท่ีรำชพัสดุเท่ำนั้น 

กำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยท้ังห้ำแนวทำงท่ีได้น ำเสนอมำนี้ เป็นกำร
ด ำเนินกำรท่ีได้ริเริ่มปฏิบัติมำแล้วในมหำวิทยำลัยและเป็นกำรจัดหำรำยได้ท่ีมีสัดส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่ง
ในงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้พิเศษของมหำวิทยำลัย และน่ำจะครอบคลุมกำรด ำเนินกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัยท่ีมีลักษณะแตกต่ำงกันค่อนข้ำงครบถ้วน  และอำจจะเป็นตัวอย่ำงส ำหรับกำรริเริ่ม
ด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยอื่นๆ ท่ียังมิได้มีกำรด ำเนินกำรในส่วนหนึ่งส่วนใดได้เป็นอย่ำงดี หำกว่ำ
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ สำมำรถก้ำวข้ำมอุปสรรคและปัญหำในกำรจัดหำรำยได้ท่ีจะกล่ำวถึงต่อไปนี้ไปได้ 
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4.หลักการยกร่างและการพิจารณาร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
สุริศำ, (2557) กล่ำวไว้ว่ำ กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และ

ค ำส่ัง ท่ีหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย เสนอมำจะพิจำรณำตรวจสอบว่ำร่ำงท่ีเสนอมำดังกล่ำว เป็นเรื่อง
ท่ีจัดท ำขึ้นใหม่ หรือเป็นกำรแก้ไขปรับปรุงไปจำกกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง          
ท่ีมีผลบังคับอยู่นั้น โดยกำรตรวจสอบจำกบันทึกท่ีหน่วยงำนเสนอมำ หรือตรวจสอบ จำกกฎหมำย 
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหำวิทยำลัยท่ีมีผลบังคับอยู่ขณะนั้น หำกยังคลุมเครือไม่ชัดเจน             
อำจสอบถำม หน่วยงำนท่ีได้เสนอเรื่องเข้ำมำ จำกนั้นจะได้พิจำรณำในขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 

4.2 กรณีเป็นร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่จัดท าขึ้นใหม่  จะพิจำรณำ
ตรวจสอบว่ำตำมร่ำงท่ีหน่วยงำน เสนอมำ เกี่ยวด้วย เรื่องใด และเคยมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ประกำศ ในลักษณะเดียวกัน กับของหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ จำกท่ีประชุมคณบดี 
หรือสภำมหำวิทยำลัยแล้วหรือไม่ หำกกรณีมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ ซึ่งมีรูปแบบ หรือ 
มีลักษณะ เดียวกันก็จะน ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศนั้นๆ มำพิจำรณำเทียบเคียงกับร่ำงท่ี
หน่วยงำนเสนอมำโดยกำรยึดหลักกำรตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ ท่ีประกำศใช้แล้วเป็น
ฐำนในกำรพิจำรณำโดยในกำรตรวจสอบอำจให้ควำมเห็นหรือตั้งข้อสังเกต พร้อมท้ังแก้ไขร่ำง ท่ีเสนอ
มำให้เป็นไปตำม ระเบียบงำนสำรบรรณ ตำมแบบของข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศแล้วแต่กรณี 
และ พิจำรณำหลักกำร และกำรใช้ข้อควำมต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่ให้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ 
ข้อบังคับอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย จำกนั้นจะเสนอร่ำงท่ีได้ตรวจพิจำรณำ แล้วให้หน่วยงำน ท่ีเสนอเรื่อง
เข้ำมำได้พิจำรณำ อีกครั้งว่ำเป็นไปตำม วัตถุประสงค์ หรือเจตนำรมณ์หรือไม่ ตลอดจนข้อควำม
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  เมื่อหน่วยงำน เห็นชอบแล้วก็จะน ำ เสนอท่ีประชุม คณบดีหรือ                    
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำในล ำดับต่อไป 

4.3 กรณีเป็นร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
จาก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเดิม ที่มีอยู่แล้ว  จะพิจำรณำตรวจสอบว่ำเป็นกำรแก้ไข
ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย หรือเป็นกำรแก้ไขปรับปรุงใหญ่ ถ้ำเป็นกำรแก้ไขปรับปรุง เพียงเล็กน้อยก็จะ
ยกร่ำง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเป็นฉบับท่ี 2 โดยก ำหนดให้แก้ไขเฉพำะบำงข้อท่ีมีกำรเสนอขอ
แก้ไข ถ้ำพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำเป็นกำรแก้ไขปรับปรุงใหญ่ก็จะยกร่ำงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกำศขึ้นใหม่ โดยก ำหนดให้ยกเลิก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกำศท่ีใช้อยู่เดิมท้ังฉบับ ในกำร
จัดท ำร่ำง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ ในท้ังสองกรณีจะจัดท ำบัญชี หรือตำรำง เปรียบเทียบ 
แสดงควำมแตกต่ำงของกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศเดิม กับร่ำงใหม่ท่ีต่ำงออกไป เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำร พิจำรณำของ ท่ีประชุมคณบดีและสภำมหำวิทยำลัย ส ำหรับขั้นตอนกำรตรวจ
พิจำรณำ จะมีลักษณะเดียวกันกับท่ีกล่ำวตำมข้อ 1 

ในการเริ่มต้นการยกร่างกฎหมายนั้นผู้ยกร่างต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
1. ข้ันตอนก่อนยกร่าง (บทตรวจสอบการยกร่างกฎหมาย) 
    1.1 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจคืออะไร 
    1.2 ใครควรเป็นผู้ท ำภำรกิจนั้น  

               1.3 มีควำมจ ำเป็นท่ีต้องตรำกฎหมำยขึ้นเพื่อให้กำรท ำภำรกิจนั้นประสบควำมส ำเร็จ
หรือไม ่
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     1.4 ควำมซ้ ำซ้อนของกฎหมำย 
     1.5 ภำระต่อบุคคลและควำมคุ้มค่ำ 
     1.6 ควำมพร้อมของหน่วยงำน 
     1.7 หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
     1.8 วิธีกำรท ำงำนและกำรตรวจสอบ 
     1.9 กำรรับฟังควำมคิดเห็น และผู้ท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกำรท่ีกฎหมำยนั้น 
2. ข้ันตอนขณะยกร่าง  
     2.1 พิจำรณำศักดิ์ของกฎหมำย เช่น เป็นพระรำชบัญญัติ พระรำชก ำหนด  
     2.2 พิจำรณำล ำดับของกฎหมำย เช่น เป็นฉบับแรก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุง

ใหม่ 
     2.3 ควำมถูกต้องตำมแบบของกฎหมำยแต่ละประเภท มีรูปแบบเช่นไร 
     2.4 พิจำรณำจุดประสงค์ของกำรร่ำง เพื่อจะได้ยกร่ำงได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ เช่น            

เพื่อยกเลิก เพื่อจัดต้ัง เพื่อส่งเสริม เพื่อให้กำรคุ้มครอง รวมถึงควำมเหมำะสมในเรื่องของเวลำท่ีจะ
ประกำศใช้กฎหมำยตำมท่ีเป็นจริงด้วย 

     2.5 กำรก ำหนดบทนิยำมต่ำงๆ  
     2.6 ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของเนื้อหำสำระในประเด็นต่ำงๆ ท่ีจะยกร่ำง กำรจักเรียง

มำตรำ กำรจัดหมดหมู่ และควำมขัดกันของกฎหมำย หรือขัดกันของกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องมีหรือไม่
มีปัญหำในกำรปฏิบัติหรือไม่ และจะมีวิธีกำรแก้ไขหรือไม่อย่ำงไร 

     2.7 กำรใช้ภำษำในกฎหมำย ถ้อยค ำตำมแบบของกฎหมำย กำรสะกดค ำ กำรใช้วรรค
ตอน แบบกำรใช้ตัวเลข ตัวหนังสือ รวมไปถึงกำรใช้ถ้อยค ำส ำนวนต่ำงๆ มีควำมกลมกลืนเหมำะสมกัน
หรือไม่ 

     2.8 ในบทท่ีเป็นเนื้อหำสำระของกฎหมำยจะต้องศึกษำในข้อกฎหมำยท่ีจะเกิดจำกกำร
บังบังคับใช้และกำรตรวจสอบควำมขัดแย้ง ควำมซ้ ำซ้อน หรือกำรบัญญัติกฎหมำยท่ีให้กฎหมำยลูกมี
อ ำนำจมำกกว่ำกฎหมำยแม่บทหรือไม่ด้วย 

     2.9 กำรใช้บทเฉพำะกำลในกำรรักษำสิทธิต่ำงๆ จ ำเป็นต้องมีหรือไม่ รวมถึงกำร
รักษำกำรตำมกฎหมำยจะเป็นอย่ำงไร มีใครบ้ำง หรือค ำนึงถึงปัญหำในทำงปฏิบัติว่ำกลไกในกำร
บังคับใช้นั้นสมบูรณ์เหมำะสม สำมำรถบังคับใช้ได้สมควำมมุ่งหมำยหรือไม่ 

3. ข้ันตอนภายหลังการยกร่าง 
    น ำออกบังคับใช้ 

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
รองรัตน์  วิโรจน์เพชร (2544) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง  กำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย

ไทย  โดยกำรศึกษำนี้พบว่ำ  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักไทย พุทธศักรำช 2540 ระบุให้รัฐมีหน้ำท่ี
จัดกำรศึกษำและปรับปรุงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็น
หน้ำท่ีโดยตรงของรัฐในกำรบริกำรสำธำรณะทำงด้ำนกำรศึกษำ แต่รัฐมีภำรกิจในกำรบริกำร
สำธำรณะทำงด้ำนสังคมอื่นอีก ประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย งบประมำณท่ีรัฐจัดสรรให้
มหำวิทยำลัยจึงมีขีดจ ำกัด ในขณะท่ีลักษณะและธรรมชำติของมหำวิทยำลัยต้องมีควำมเป็นอิสระ             
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มีเสรีภำพทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยมรอิสระในกำรบริหำรงำน กำรเงิน และทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ดังนั้น มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีและ          
มีประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยเงิน เพื่อน ำมำเสริมเงินงบประมำณแผ่นดินท่ีไม่เพียงพอวิทยำนิพนธ์ฉบับ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย
ของรัฐในประเทศไทย โดยศึกษำเปรียบเทียบกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศและน ำเสนอรูปแบบและ
แนวทำงในกำรจัดหำรำยได้ เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถปรับปรุงหรือริเริ่มกิจกรรมในลักษณะเป็น
กำรจัดหำรำยได้มำกขึ้นจำกกำรศึกษำพบว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐอยู่ในระบบรำชกำร จัดเป็นองค์กร
อิสระของรัฐประเภทหนึ่งท่ีไม่มุ่งแสวงหำก ำไร กำรเป็นหน่วยงำนรำชกำรท ำให้ระบบกำรบริหำรงำน
และกำรบริหำรเงินงบประมำณแผ่นดินเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ วิธีปฏิบัติของทำงรำชกำร          
แต่เนื่องจำกพระรำชบัญญัติจัดต้ังมหำวิทยำลัยประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พุทธศักรำช 2542 ก ำหนดให้สภำมหำวิทยำลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจในกำร
ปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สิน และแสวงหำรำยได้ บริหำรจัดกำร
กำรเงินรำยได้ของตนเองได้โดยอิสระ ภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ในกำรจัดต้ังมหำวิทยำลัย                 
สภำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรออกระเบียบ ข้อบังคับ กำรบริหำรงำนและ
กำรจัดกำรทรัพย์สินรวมท้ังกำรจัดต้ังองค์กรภำยในมหำวิทยำลัยขึ้นมำรองรับกำรด ำเนินกิจกรรมใน
ลักษณะท่ีเป็นกำรจัดหำรำยได้กำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยมีหลำยรูปแบบ เช่น กำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำร และกำรจัดกำรทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและมีควำมเป็น
เอกภำพ จึงสมควรจัดต้ังองค์กรจัดหำรำยได้มหำวิทยำลัยเสริมโครงสร้ำงกำรบริหำรเดิม รูปแบบท่ี
เหมำะสมคือ กำรจัดต้ังส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน ด ำเนินกำรจัดหำรำยได้จำกทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี มีกำรบริหำรงำนท่ีเป็นอิสระ
แตกต่ำงจำกระบบรำชกำร มีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น โดยสภำมหำวิทยำลัยตรำกฎหมำยข้ึนมำรองรับ
กำรบริหำรจัดกำร และมีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน ซึ่งจะเป็นอีกทำงหนึ่งท่ีมหำวิทยำลัยท่ียัง
ไม่มีควำมพร้อมในกำรปรับเปล่ียนสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ จะมีกำรบริหำรจัด
กำรเงินและทรัพย์สินของตนเอง เพื่อเป็นหลักประกันควำมเป็นอิสระและน ำเงินรำยได้มำพัฒนำควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำรตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ”                    
เป็นการศึกษาถึงหลักการบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนในการ
น ามาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
1. การศึกษาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้ของ

มหาวิทยาลัยของรัฐ ใช้การศึกษาจากเอกสาร การศึกษาถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. 2542 ใช้การศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์บุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ และผู้บริหารท่ีก าหนดนโยบายoโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง             
เพื่อเน้นย้ าความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
1. กลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 5 แห่ง ได้แก่  
      1.1.1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      1.1.2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      1.1.3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
      1.1.4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      1.1.5  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1.2 เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลงานด้านบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
จ านวน 5 คน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 5 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 เอกสารกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                2.1.1 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2552 
      2.1.2 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ 
พ.ศ. 2552 
      2.1.3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545 
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      2.1.4  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณรายได้ พ.ศ. 2545 
      2.1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
      2.1.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การบริการวิชาการ          
พ.ศ. 2553 
      2.1.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน           
พ.ศ. 2551 
      2.1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 
      2.1.9 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

2.2 คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูล  
2.3 แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง 
2.4 เทปบันทึกเสียง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสารกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ของรัฐจ านวน 5 แห่ง เทียบเคียงกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน  หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  น าไป
สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลด้านการบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ  ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐ  และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยขอรัฐในครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบ การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยขอรัฐ จาก
มหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 แห่ง โดยการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
และแบบสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยขอรัฐ 
จ านวน 8 หมวด ดังนี้ 

1. หมวดท่ัวไป จ านวน 4 ข้อ  
2. หมวดการเงินและทรัพย์สิน จ านวน 3 ข้อ 
3. หมวดรายรับ จ านวน 5 ข้อ 
4. หมวดรายจ่าย จ านวน 4 ข้อ 
5. หมวดวิธีงบประมาณ จ านวน 10 ข้อ 
6. หมวดการจัดเก็บและการน าส่งเงินรายได้ จ านวน 10 ข้อ  
7. หมวดการก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงิน จ านวน 8 ข้อ 
8. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบ จ านวน 7 ข้อ  
ตอนท่ี 2 สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยขอรัฐ 
น าเสนอเป็น 8 หมวด ดังตารางเปรียบเทียบท่ี 1-8 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยหมวดท่ัวไป 

หลักการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มทร.
รัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัย
ที่ 1 

มหาวิทยาลัย
ที่ 2 

มหาวิทยาลัย
ที่ 3 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 4 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 5 

สรุป
ประเด็น 

กรณีไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ  X X    60% 

ระเบียบเฉพาะหน่วยงาน X  X X X   40% 

การปฏิบัติกรณีระเบียบ
ไม่ได้ก าหนด X X X  X  40% 

ผู้รักษาการตามระเบียบ       100% 
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จากตารางท่ี 1 พบว่าประเด็นหลักเกณฑ์กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ มหาวิทยาลัย

3 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 60% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 
ประเด็นเกี่ยวกับระเบียบเฉพาะหน่วยงาน มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 40%            

ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 
ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกรณีระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แห่งหรือคิด

เป็น 40% ได้ก าหนดหลักเกณฑ์  
ประเด็นเกี่ยวกับผู้รักษาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยท้ังo5oแห่งหรือคิดเป็น 100%                      

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยหมวดการเงินและ
ทรัพย์สิน 

หลักการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มทร.
รัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัย
ที่ 1 

มหาวิทยาลัย
ที่ 2 

มหาวิทยาลัย
ที่ 3 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 4 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 5 

สรุป
ประเด็น 

การน าทรัพย์สินไปลงทุน       100% 
คณะกรรมการการเงินและ
การก าหนดอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ 

  X    
 

80% 

การรายงานฐานะเงิน
ลงทุน   X X   60% 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าหลักเกณฑ์การน าทรัพย์สินไปลงทุน มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แห่งหรือคิด
เป็น 100% ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ 

ประเด็นเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินและอ านาจหน้าหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ มมีหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 80% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวกับการรายงานฐานะการเงินลงทุน มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 
60% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยหมวดรายรับ 

หลักการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มทร.
รัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัย
ที่ 1 

มหาวิทยาลัย
ที่ 2 

มหาวิทยาลัย
ที่ 3 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 4 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 5 

สรุป
ประเด็น 

ประเภทของทรัพย์สินและ
แหล่งที่มาของเงินรายได้       100% 

การก าหนดค่าธรรมเนียม/
การก าหนดอัตรา
ค่าบริการ 

 X    X   80% 

การบริหารเงินรายได้ของ
หน่วยงาน X X X X   40% 
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การจัดเก็บเงินรายได้  X  X  X 40% 

การน าส่งเงินรายได้       100% 

จากตารางท่ี  3 พบว่าหลักเกณฑ์ประเภทของทรัพย์สินและแหล่งท่ีมาของเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แห่งหรือคิดเป็น 100% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้   

ประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดค่าธรรมเนียม/การก าหนดอัตราค่าบริการ มีมหาวิทยาลัย 4              
ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 80% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของหน่วยงาน มมีหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 
40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์  

ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของหน่วยงาน มมีหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 
40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวกับการน าส่งเงินรายได้ มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แห่งหรือคิดเป็น 100% ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้ 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยหมวดรายจ่าย 
หลักการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มทร.
รัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัย
ที่ 1 

มหาวิทยาลัย
ที่ 2 

มหาวิทยาลัย
ที่ 3 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 4 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 5 

สรุป
ประเด็น 

การก าหนดประเภทเงิน
รายจ่าย  X X    60% 

การจ่ายเงินหรือการก่อหน้ี
ผูกพันจากงบประมาณที่
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
80% 

การก าหนดอัตราการ
จ่ายเงินที่แตกต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในระเบียบ 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
20% 

รายจ่ายที่ห้ามจา่ยจากเงิน
รายได้ของหน่วยงาน X X  X X   40% 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าหลักเกณฑ์การก าหนดประเภทเงินรายจ่าย มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง
หรือคิดเป็น 60% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินหรือการก่อหนี้ผูกพันจากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจากเงินรายได้   
มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 80% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินท่ีแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ              
มีมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 20% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวกับรายจ่ายท่ีห้ามจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน มมีหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แห่ง
หรือคิดเป็น 40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยหมวดวิธีงบประมาณ 

หลักการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มทร.
รัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัย
ที่ 1 

มหาวิทยาลัย
ที่ 2 

มหาวิทยาลัย
ที่ 3 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 4 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 5 

สรุป
ประเด็น 

การจัดท างบประมาณ
ประจ าป ี       100% 

หลักปฏิบัติในการจา่ยเงิน       100% 
การจัดท างบประมาณ
เพ่ิมเติม X  X X X  40% 

เงินส ารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉิน   X    80% 

ระยะเวลาการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 

 
40% 

การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้       100% 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จากงบประมาณรายจา่ย
จากเงินรายได้ 

 
 

X X X X  
 

20% 

การใช้เงินงบประมาณ
เหลือจ่ายในระหว่าง
ปีงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
20% 

กรณีจัดท างบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีไม่ทัน 

X X X X X  
 

20% 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่าหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณประจ าปี มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แห่ง            
หรือคิดเป็น 100% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์หลักการปฏิบัติในการจ่ายเงินงบประมาณมีท้ัง 5 แห่ง หรือคิดเป็น 
100% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวการจัดท างบประมาณเพิ่มเติม มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 40% 
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 80%           
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  มหาวิทยาลัย                
2 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 
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ประเด็นเกี่ยวการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ท้ัง 5 แห่ง หรือคิดเป็น 100% 
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็น เกี่ ยวการกัน เงิน ไว้ เบิ ก เห ล่ือมปีจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้                        
มีมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 20%ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายในระหว่างปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
มีมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 20%ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวกรณีจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีไม่ทัน  จะพบว่ามี
มหาวิทยาลัย 1 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 20%ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยหมวดการจัดเก็บและ
การน าส่งเงินรายได้ 

หลักการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มทร.
รัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัย
ที่ 1 

มหาวิทยาลัย
ที่ 2 

มหาวิทยาลัย
ที่ 3 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 4 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 5 

สรุป
ประเด็น 

การดูแลตรวจสอบรายได้ 
รายจ่าย การก่อหน้ีผูกพัน 
และการท าบัญช ี

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

100% 

การจัดท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

100% 

การรับเงินรายได้/การออก
ใบเสร็จรับเงิน 

 
 

 
 

X X  
 

 
 

60% 

การเปิดบัญชีเงินฝาก/ผู้มี
อ านาจลงนาม X X X X X  20% 

การท างบกระทบยอด
บัญชีเงินฝากธนาคาร X X X X X  20% 

การเก็บรักษาเงิน       100% 

การแต่งต้ังคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

100% 

เงินสดทดรองจ่าย X X   X  60% 

การจัดท ารายงาน
ประจ าเดือน  

 
     100% 

การจัดท างบประจ าป ี       100% 
 

จากตารางท่ีo6 พบว่าหลักเกณฑ์การดูแล ตรวจสอบรายได้ รายจ่าย การก่อหนี้ ผูกพัน            
และการท าบัญชีมหาวิทยาลัยท้ัง 5 แห่ง หรือคิดเป็น 100% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน มีท้ัง 5 แห่ง หรือคิดเป็น 
100% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 
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ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การรับเงินรายได้/การออกใบเสร็จรับเงิน มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 
แห่งหรือคิดเป็น 60% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝาก/ผู้มีอ านาจลงนาม มีมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 แห่ง
หรือคิดเป็น 20% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร มีมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 
แห่งหรือคิดเป็น 20% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน มีท้ัง 5 แห่ง หรือคิดเป็น 100% ได้ก าหนดเป็น
หลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน มีท้ัง 5 แห่ง หรือคิดเป็น 100% 
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสดทดรอจ่าย มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 
60% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานประจ าเดือน มีท้ัง 5 แห่ง หรือคิดเป็น 100%          
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี มีท้ัง 5 แห่ง หรือคิดเป็น 100% 
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 
ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยหมวดการก่อหนี้
ผูกพันและการจ่ายเงิน 

หลักการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มทร.
รัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัย
ที่ 1 

มหาวิทยาลัย
ที่ 2 

มหาวิทยาลัย
ที่ 3 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 4 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 5 

สรุป
ประเด็น 

ผู้มีอ านาจด าเนินการก่อ
หน้ีผูกพัน  X X   X 

 

40% 

ผู้มีอ านาจด าเนินการ
จ่ายเงิน       

 

100% 

การมอบหมายอ านาจ X  X X X  40% 

การจ่ายเงิน/ห้ามจา่ยเงิน  X X    60% 

วิธีการจ่ายเงินเป็นเช็ค  X X  X   100% 

การออกเช็ค   X  X   100% 

วิธีการจ่ายเงินผ่าน
ธนาคาร X X X  X   60% 

การเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป X X X    60% 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่าหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงิน มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 
แห่งหรือคิดเป็น 40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 
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ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์ผู้มีอ านาจในการก่อหนี้ผูกพัน มีท้ัง 5 แห่ง หรือคิดเป็น 100%               
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์ผู้มีอ านาจด าเนินการจ่ายเงิน มีมหาวิทยาลัยo2 ใน 5 แห่งหรือ                
คิดเป็น 40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การมอบอ านาจ มีมหาวิทยาลัยo2 ใน 5 แห่งหรือ คิดเป็น 40%                  
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน/การห้ามจ่ายเงิน มีมหาวิทยาลัยo3 ใน 5 แห่งหรือ              
คิดเป็น 60% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงิน เป็นเช็ค มีมหาวิทยาลัยo2 ใน 5 แห่งหรือ              
คิดเป็น 40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การออกเช็ค มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่งหรือ คิดเป็น 60% ได้
ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคาร มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แห่งหรือ คิดเป็น 
40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การเบิกเงินอุดหนุนท่ัวไป มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่งหรือ คิดเป็น 
60% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 
ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยหมวดการควบคุมและ
การตรวจสอบ 

หลักการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มทร.
รัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัย
ที่ 1 

มหาวิทยาลัย
ที่ 2 

มหาวิทยาลัย
ที่ 3 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 4 

มหาวิทยาลัย 
ที่ 5 

สรุป
ประเด็น 

การจัดท าเอกสารทางการ
บัญชีและทรัพย์สิน    X    

 
80% 

การควบคุมภายใน  X     80% 

คณะกรรมการตรวจสอบ X  X X X X 20% 

การตรวจสอบภายในของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน X  

 
X X X  

 

 
80% 
 

ระบบการตรวจสอบ X   X X  100% 

การรายงานผลการ
ตรวจสอบ  

 
  X  

 
 

 

80% 

การปฏิบัติตามข้อแนะน า
ของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

X  

 
X X X  

 

 
40% 
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จากตารางท่ี 8 พบว่าหลักเกณฑ์การจัดท าเอกสารทางบัญชีและทรัพย์สิน มีมหาวิทยาลัย          
4 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 80% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน มีมหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 80%   
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์คณะกรรมการตรวจสอบ มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 
40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การตรวจสอบของส างานตรวจสอบภายใน มีมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 
แห่งหรือคิดเป็น 20% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์ระบบตรวจสอบ มีมหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 60%            
ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การรายงานผลการตรวจสอบภายใน มีมหาวิทยาลัย  2 ใน 5 แห่ง
หรือคิดเป็น 40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

ประเด็นเกี่ยวหลักเกณฑ์การปฏิบั ติตามข้อแนะน าของส านักงานตรวจสอบภายใน                
มีมหาวิทยาลัย 2 ใน 5 แห่งหรือคิดเป็น 40% ได้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 5 ประเด็น มีผลการวิเคราะห์ (รายละเอียดดูในภาคผนวก)  
ดังนี้ 

1. ประเด็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  พบว่า มหาวิทยาลัยท้ัง 5 แห่ง  ใช้ได้มีการออก
หมายในรูปของ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เป็นใช้บังคับของแต่ละมหาวิทยาลัย 

2. ประเด็นเกี่ยวกับการใช้หลักการในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ พบว่า การออกกฎหมาย
ดังกล่าวต้องออกโดยอาศัยอ านาจของสภามหาวิทยาลัย และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยจะต้องมีความคล่องตัว ถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ภายใต้
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการลงทุน มีการกระจายอ านาจ การถ่วงดุล
อ านาจ สามารถตรวจสอบได้ มีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  

3. ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค พบว่า มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ไม่พบปัญหาและ
อุปสรรค โดยอีก 1 แห่ง พบปัญหาเรื่องการท าความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของการโยชน์ในตัวบท
กฎหมายนั้นๆ แต่ก็สามารถแก้ไขได้ 

4. ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายในอนาคต ท่ีจะพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง ยังไม่มีนโยบายในการพัฒนา แต่มี



26 
 

การศึกษา พิจารณาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการบังคับใช้ โดยอีก 2 แห่ง มีนโยบายท่ีจะพัฒนา                      
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงความความเหมาะสมและตาม
นโยบายของฝ่ายบริหารในแต่ละครั้ง  

5. ประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีดังนี้ 
              5.1 การออกกฎหมายใดๆ จะต้องออกโดยมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน ไม่ควรวาง
หลักเกณฑ์ท่ีตายตัว เพื่ออ านวยความสะดวกในการบังคับใช้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
               5.2  การออกอนุบัญญัติของมหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ภายใต้อ านาจของพระราชบัญญัติ
จัดต้ังมหาวิทยาลัย 
               5.3  การออกกฎหมายจะต้องมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยภายใต้
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลักมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายนั้นๆ ด้วย 

หลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 จากการวิเคราะห์การก าหมดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 5 แห่ง  ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การ
ก าหนดการพิจารณาเพื่อปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ดังนี้ 

 - ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 ท่ีระบหุลักเกณฑ์ในประเด็นต่างๆ 
จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีต้องก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าต่ ากว่า ร้อยละ 50 ท่ีระบุหลักเกณฑ์ในประเด็นต่างๆ จะใช้เป็น
หลักเกณฑ์ท่ีควรก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าต่ ากว่า ร้อยละ 20 หรือท่ีไม่มีค่าคะแนน จะไม่ใชเ้ป็นหลักเกณฑ์ท่ีจะ
ก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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สรุปหลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์ท่ีต้องก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. บททั่วไป 
1.1 หลักเกณฑ์กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ 

  1.2 ผู้รักษาการตามระเบียบ 
2. หมวดการเงินและทรัพย์สิน 

2.1 หลักเกณฑ์การน าเงินรายได้ไปลงทุน 
2.2 หลักเกณฑ์การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินและอ านาจ

หน้าหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
2.3 หลักเกณฑ์การรายงานฐานะการเงิน 

3. หมวดรายรับ 
3.1 หลักเกณฑ์การก าหนดประเภทของทรัพย์สินและแหล่งท่ีมาของเงินรายได้ 
3.2 หลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียม/การก าหนดอัตราค่าบริการ 
3.3 การน าส่งเงินรายได้ 

4. หมวดรายจ่าย 
4.1 หลักเกณฑ์ประเภทเงินรายจ่าย 
4.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินหรือการก่อหนี้ผูกพันจากงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจากเงิน

รายได้ 
5. หมวดวิธีงบประมาณ 

5.1 หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณประจ าปี 
5.2 หลักเกณฑ์การหลักการปฏิบัติในการจ่ายเงิน 
5.3 หลักเกณฑ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

6. หมวดการจัดเก็บและการน าส่งเงินรายได้ 
6.1 การดูแล ตรวจสอบรายได้ รายจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการท าบัญชี  
6.2 การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
6.3 การเก็บรักษาเงิน 
6.4 การแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน 
6.5 การจ่ายเงินสดทดรอจ่าย 
6.6 การจัดท ารายงานประจ าเดือน 
6.7 การจัดท างบประมาณประจ าปี 
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7. หมวดการก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงิน 
  7.1 หลักเกณฑ์ผู้มีอ านาจด าเนินการจ่ายเงิน 
  7.2 หลักเกณฑ์การมอบอ านาจ 
  7.3 หลักเกณฑ์การออกเช็ค 
  7.4 หลักเกณฑ์การเบิกเงินอุดหนุนท่ัวไป 

8. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบ 
  8.1 หลักเกณฑ์การจัดท าเอกสารทางการบัญชีและทรัพย์สิน 
  8.2 หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน 
  8.3 หลักเกณฑ์การรายงานผลการตรวจสอบ 

2. หลักเกณฑ์ท่ีควรก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1. บททั่วไป 
  1.1 หลักเกณฑ์ระเบียบเฉพาะหน่วยงาน 
  1.2 หลักเกณฑ์การปฏิบัติกรณีไม่มีระเบียบก าหนด 

2. หมวดรายรับ 
  2.1 หลักเกณฑ์การบริหารเงินรายได้ของหน่วยงาน 
  2.2 หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้ 

3. หมวดรายจ่าย 
  หลักเกณฑ์รายจ่ายท่ีห้ามจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน 

4. หมวดวิธีงบประมาณ 
  4.1 หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณเพิ่มเติม 
  4.2 หลักเกณฑ์การเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
  4.3 หลักเกณฑ์การก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

5. หมวดการจัดเก็บและการน าส่งเงินรายได้ 
 5.1 การรับเงินรายได้/การออกใบเสร็จรับเงิน 

6. หมวดการก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงิน 
  6.1 หลักเกณฑ์ผู้มีอ านาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
  6.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน/ห้ามจ่ายเงิน 
  6.3 หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเป็นเช็ค 
  6.4 หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคาร  
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7. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบ 
  7.1 หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
  7.2 หลักเกณฑ์ระบบการตรวจสอบ 
  7.3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจสอบภายใน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

การศึกษาเพื่อการศึกษาเรื่อง การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารสินทรัพย์
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

2. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการบริหารสินทรัพย์และการจัดหาราได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ท้ังท่ี
เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 3. เพื่อหาข้อมูลเสนอแนะในการจัดท าหลักเกณฑ์
ส าหรับใช้ในการบริหารสินทรัพย์และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยศึกษาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ  และสัมภาษณ์บุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐ และผู้บริหารท่ีก าหนดนโยบายโดยคัดเลือก
จากกลุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลด้านบริหารสินทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของ
รัฐจ านวน 5 คน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 5 คน และน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์
รวมทั้งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1.1 หลักเกณฑ์ท่ีต้องก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รวม จ านวน 27 ข้อ 

1.2 หลักเกณฑ์ท่ีควรก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รวม จ านวน 16 ข้อ 
2. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จากมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 แห่ง ผู้วิจัยขอน าเสนออภิปราย
ผล ดังนี้ 
 2.1 หลักเกณฑ์ท่ีต้องก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมจ านวน 8 หมวด 

     1. หมวดท่ัวไป จ านวน 2 ข้อ  
     2. หมวดการเงินและทรัพย์สิน จ านวน 3 ข้อ 
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   3. หมวดรายรับ จ านวน 3 ข้อ 
   4. หมวดรายจ่าย จ านวน 2 ข้อ 
   5. หมวดวิธีงบประมาณ จ านวน 3 ข้อ 
   6. หมวดการจัดเก็บและการน าส่งเงินรายได้ จ านวน 7 ข้อ  
   7. หมวดการก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงิน จ านวน 4 ข้อ 
   8. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบ จ านวน 3 ข้อ  
2.2 หลักเกณฑ์ท่ีควรก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน

และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมจ านวน 16 หมวด 
1. หมวดท่ัวไป จ านวน 2 ข้อ  
2. หมวดรายรับ จ านวน 2 ข้อ 
3. หมวดรายจ่าย จ านวน 1 ข้อ 
4. หมวดวิธีงบประมาณ จ านวน 3 ข้อ 
5. หมวดการจัดเก็บและการน าส่งเงินรายได้ จ านวน 1 ข้อ 
6. หมวดการก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงิน จ านวน 4 ข้อ 
7. หมวดการควบคุมและการตรวจสอบ จ านวน 3 ข้อ 

3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 แห่ง พบว่าหลักเกณฑ์ท่ี ต้อง
ก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมจ านวน 8 หมวด เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หลักเกณฑ์การ บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่ าง
จ านวน 27 ข้อ จึงเหมาะสมในการเป็นต้นแบบในการศึกษาข้อ เพื่อปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงจะได้มีการเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพื่อให้ด าเนินการพิจารณาในการแก้ไข ปรับปรุง ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการน าไปปฏิบัติ ต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 แห่ง พบว่าหลักเกณฑ์ท่ีควร
ก าหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมจ านวน 8 หมวด เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หลักเกณฑ์การบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
16 ข้อ จึงเหมาะสมในการเป็นต้นแบบในการศึกษาข้อ เพื่อปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  
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ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงจะได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินเพื่อให้ด าเนินการพิจารณาในการแก้ไข ปรับปรุง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ          
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการน าไปปฏิบัติ ต่อไป 

3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
     การศึกษาหลักเกณฑ์การบริหารทรัพย์ สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย                 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อสามารถหาแนวทางในการพัฒนา การแก้ไข ปรับปรุง ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการน าไปปฏิบัติ 
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