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เอกสารแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชมีหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๑.  บทนำ 

“มหาวิทยาลัยพะเยา” เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งพระราชบัญญั ติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เดิมชื่อ 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีผลให้มหาวิทยาลัยพะเยามีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีฐานะเป็นหน่ วยงาน 

ในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีวัตถุประสงค์ 

การจัดตั้งเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงในการให้การศึกษา  

ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นประโยชน์  

ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยามีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย กำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด

นโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุน อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ  

และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  

ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๔ ได้กำหนดให

มหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชี

ลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจาย ตามความเปนจริง 

และใหเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดทำรายงาน 

ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยใช้หลักเกณฑ์ 

จากหลักการและนโยบายการบัญ ชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดขึ้น ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุง

มาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐและนโยบายการบัญ ชีภาครัฐให้ เป็นปัจจุบัน และมีความเหมาะสม 

ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐยิ่งขึ้น 

 

ในการนี้... 
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ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยแสดงถึงความถูกต้อง 

โปร่งใสของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย และสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยาจึงดำเนินการปรับปรุงประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕  

โดยใช้หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

๒.  หลักเกณฑ์ในการกำหนดหลักการและนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัย 

หลักการและนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖5 ได้กำหนดขึ้น 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖4 ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไป หากหลักการและนโยบายการบัญชีเรื่องใด ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักการและนโยบายการบัญชี

ของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ หรือกำหนดไว้โดยขัดแย้งกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง 

จะประกาศใช้ภายหลัง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ประกาศนั้น เพื่อให้หลักการ 

และนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยาสอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลังที่กำหนด 

๓.  ขอบเขตการถือปฏิบัติ 

๓.๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชี  

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 และใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบาย

การบัญชขีองมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖5 นีแ้ทน 

๓.๒ หลักการและนโยบายการบัญชีฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับรายงานทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นไป  

โดยรายการหรือการดำเนินการที่ได้เกิดขึ้นก่อนประกาศใช้หลักการและนโยบายการบัญชีฉบับนี้  

ให้ถือว่าใช้ได้โดยไม่ขัดแย้งกับหลักการและนโยบายการบัญชีฉบับนี้ 

๓.๓  หลักการและนโยบายการบั ญ ชีของมหาวิทยาลั ยพะเยา พ .ศ. ๒๕๖5  

กำหนดให้ใช้กับการจัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่วนงานและหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยที่ถูกกำหนดให้จัดทำบัญชี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องนำผลการดำเนินงานของส่วนงาน

และหน่วยงานดังกล่าวมาจัดทำรายงานทางการเงนิในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

๓.๔ หลักการและนโยบายการบัญ ชีที่กำหนดนี้  จะมีการทบทวนและปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเป็นไป 

ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องของ

มหาวิทยาลัย 

4. วัตถุประสงค์... 
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๔.  วัตถุประสงค์ของหลักการและนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัย 

หลักการและนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยฉบับนี้กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

๔.๑ เพื่อให้ส่วนงานและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกำหนด

ระบบบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน ตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไป  

ตามกรอบมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

๔.๒ เป็นแนวทางให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัย ใช้ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินและกระบวนการในการจัดทำบัญชีของ

มหาวิทยาลัย ว่ าได้จัดทำขึ้นภายใต้หลักการและนโยบายการบัญ ชีที่ ถู กต้องและเหมาะสม 

กับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานในกำกับของรัฐ 

๔.๓ ช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดง 

ในรายงานทางการเงิน และสามารถนำรายงานทางการเงินมาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อไป 

๕. คำนิยามศัพท ์ 

คำศัพท์ที่ใชใ้นหลักการและนโยบายการบัญชีนี้ มีความหมายเฉพาะดังนี้ 
 

    นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ  กฎและวิธี

ปฏิบัติเฉพาะที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้ในการจัดทําและ

นําเสนอรายงานทางการเงิน 

    รายงานการเงนิรวม หมายถึง รายงานการเงินที่ ส่ วนงานย่อยนําเสนอรวมกั บ

มหาวิทยาลัยเสมือนว่าเป็นหน่วยงานเดียว 

    ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ หมายถึง ศักยภาพในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดแก่มหาวิทยาลัยทั้ งทางตรงและ

ทางออ้ม 

    มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือ

ชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจ 

ในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้

อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผูท้ี่ไม่มคีวามเกี่ยวข้องกัน 

    มูลค่าที่ตราไว ้ หมายถึง ราคาที่ตราไว้บนเหรียญ ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน  

หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่น โดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือเงิน

ปันผลสะสม ราคาที่ตราไว้นีไ้ม่จําเป็นต้องเท่ากับราคา

ที่นําออกขายหรอืราคาที่ไถ่คืนในเวลาต่อมา 

ราคาทุน หมายถึง... 
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    ราคาทุน หมายถึง จํานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่าย  

หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนอื่นที่ให้เพื่อได้มา 

ซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ได้มา หรอืก่อสร้างสนิทรัพย์ 

     รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุ นระยะสั้ นที่ มี สภาพ คล่ องสู งซึ่ งพ ร้อม 

ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนเงินที่ เท่ากันหรือ

ใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่า

ดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญ 

     รายได้ หมายถึง กระแสไหลเข้าของประโยชน์ เชิงเศรษฐกิ จหรือ

ศักยภาพในการให้บริการในระหว่างงวดการรายงาน

ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุน  

แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนสมทบจาก

ผูเ้ป็นเจ้าของ 

     ค่าใชจ้่าย หมายถึง ผลประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการ

ให้บริการที่ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของ

กระแสไหลออกหรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือ

การก่อหนี้ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการลดลงในส่วนของ

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดสรรใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจ้าของ 

     วิธีเส้นตรง หมายถึง วิ ธี ห นึ่ ง ข อ งก าร คิ ด ค่ า เสื่ อ ม ร าค าสิ น ท รั พ ย์   

การตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หรือบัญชีส่วนลด/

ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรหรือหุ้นกู้ โดยการหารจํานวน

มู ลค่ าที่ ต้ อ งการตั ดบัญ ชี  ด้ วยอายุ ก ารใช้ งาน

โดยประมาณของสินทรัพย์หรือจํานวนงวดที่ต้องการ

ปันส่วน วิธีนี้จะทําให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ตัดบัญชีในแต่ละ

งวดมจีํานวนเท่ากัน 

     ศักยภาพในการให้บริการ หมายถึง ขี ด ค วาม ส าม ารถ ขอ งสิ น ท รัพ ย์ ใน ก ารส่ งผ ล 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยให้การดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 

สินทรัพย์... 



-๖- 

 

     สินทรัพย์   หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทําให้

เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพ 

ในการให้บริการเพิ่มขึ้นแก่มหาวทิยาลัย 

     สินทรัพย์ถาวร   หมายถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ที่ใช้ในการดําเนินงาน

และใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามปกติ มิได้มีไวเ้พื่อขาย 

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพ ย์ที่ ไม่ เป็ นตั วตนที่ สามารถระบุ ได้ และ 

ไม่มีรูปธรรม ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยถือไว้  

เพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการ 

เพื่อให้ผู้อื่นเช่าหรอืเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน 

     ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ หมายถึง มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลอืในสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

หลังจากหักหนี้สนิ 

     หนี้สนิ หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผลจาก

เหตุการณ์ ในอดีต โดยที่การปลดเปลื้องภาระนั้น 

คาดว่ าจะส่ งผลต่ อการสูญ เสี ยทรัพ ยากรของ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตหรอืศักยภาพในการให้บริการ 

     หลักทรัพย์หรือเงนิลงทุน 

     ในความต้องการของตลาด 

หมายถึง หลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอื่นที่มีการซื้อขายในตลาด 

ซื้อขายคล่องจึงทำให้สามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรม

ขอ งห ลั ก ท รั พ ย์ ห รื อ เงิน ล งทุ น นั้ น ได้ ใน ทั น ที   

มูลค่ายุติธรรมจะถือว่าสามารถกำหนดได้ในทันทีหาก 

ราคาขายหรือราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายมีการเผยแพร่

ที่ เป็นปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ทำการเผยแพร่ราคา 

ต่อสาธารณชน 

 

 

 

 

 

หลักทรัพย์เพื่อค้า... 



-๗- 

 

     หลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุน ในความ

ต้องการของตลาดที่ มหาวิทยาลั ยถือไว้  โดยมี

วั ตถุ ป ระส งค์ หลั กที่ จ ะขาย ในอน าค ตอั น ใกล้   

ทำให้มหาวิทยาลัยถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้น  ๆ

เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ 

ดังนัน้หลักทรัพย์เพื่อค้าจงึมอีัตราหมุนเวียนสูง 

     หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุน ในความต้องการ

ของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า โดยตราสารหนี้

ไม่เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด และตราสาร

ทุนไม่ เป็นเงินลงทุน ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยกเป็นเงนิลงทุนระยะสั้น 

หรอืเงินลงทุนระยะยาว 

     เกณฑ์คงค้าง หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ ใช้ในการรับรู้รายการและ

เหตุการณ์ เมื่อเกิดขึ้น มิ ใช่รับรู้ เมื่อมีการรับหรือ

จ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งทำให้

รายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการบันทึกบัญชี

และแสดงในรายงานทางการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้อง

กับการเกิดรายการและเหตุการณ์นัน้ 

     บุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง

ช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย 

๖. หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานทางการเงนิ 

รายงานทางการเงินที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น มีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ

ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงาน

ทางการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย และสนองความต้องการข้อมูลร่วมของ 

ผูใ้ช้รายงานทางการเงนิทุกประเภท ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว 

 

 

 

 

6.1 รายงานทางการเงิน... 
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๖.๑  รายงานทางการเงิน 

ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้  

มหาวิทยาลัยพะเยามีหน้าที่จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อเสนอต่อผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้สอบบัญชี

จัดทำผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

และเผยแพร่ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งรายงานทางการเงิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประกอบด้วย 

(๑) งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(๒) งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

(๓) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

(๔) งบกระแสเงนิสด 

(๕) รายงานเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรและจำนวนเงินที่ใช้จรงิ 

(๖)   หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

๖.๒ หลักเกณฑ์ทางบัญชี 

รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยรวมสินทรัพย์ 

หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ยกเว้น รายได้จากการจัดการศึกษา  

รายได้จากการให้บริการวิชาการ และรายได้เงินอุดหนุนจากการวิจัย  ซึ่งได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 

โดยประกอบด้วยส่วนงาน ดังนี้ 

(๑) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

(๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย 

(๓) ส่วนงานวิชาการ 

(๔) ส่วนงานอื่น ๆ 

สำหรับหน่วยงานย่อยซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีเฉพาะหน่วยงาน และมีหน้าที่ 

ต้องจัดทำรายงานทางการเงินจากแหล่งรายได้แยกจากมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการนำรายงานทางการเงินของหน่วยงานย่อยดังกล่าวมาจัดทำเป็นรายงานทาง

การเงนิในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

๖.๓ ระบบ... 
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๖.๓  ระบบสารสนเทศทางบัญชี 

การบันทึกบัญชีเงนิอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้

จากการดำเนิ น งานของมหาวิทยาลั ย  บั นทึ กด้ วยระบบ  Enterprise Resource Planning (ERP)  

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX Version ๒๐๐๙  

๖.๔  รอบระยะเวลาบัญชี 

 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี  

โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป  

และใช้ปี พ.ศ. ถัดไปเป็นชื่อเรียกปีบัญชี ซึ่งการแสดงรายงานทางการเงินนั้นจะแสดงเปรียบเทียบ

ระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อน 

๗. นโยบายการบัญชีสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท 

๗.๑ เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คือ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท

ออมทรัพย์ กระแสรายวัน และฝากประจําไม่เกิน ๓ เดือนนับจากวันที่ได้มาโดยต้องไม่มีภาระผูกพัน เช็ค 

ดราฟต์ และธนาณัติ  

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าที่ตราไว้ 

๗.๒ ลูกหน้ีเงินยืม คือ ลูกหนี้ภายในมหาวิทยาลัย กรณีมหาวิทยาลัยให้บุคลากรยืม

เงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้ลูกหนี้เงินยืมตามจํานวนเงินในสัญญายืมเงินโดยไม่ต้องตั้งบัญชี 

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ  

๗.๓ ลูกหน้ีการค้าและบรกิาร คือ ลูกหนีซ้ึ่งเกิดจากการขายสินค้าและบริการอันเป็น

ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานสําหรับหน่วยงานที่มีระเบียบ ประกาศ กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  

โดยตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ โดยจะแสดง

รายการลูกหนีก้ารค้าและบริการด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

๗.๔ เงินให้กู้  คือ เงินที่ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกู้ยืมในรูปของสวัสดิการ  

หรือให้บุคคลอื่นกู้ยืมเพื่อประโยชน์การดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ ช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาส  

ทางการศึกษาแก่ประชาชน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน  

โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา 

๑๓(๕) โดยมีสัญญาการกู้ยืมเป็นหลักฐาน อาจมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ แบ่งเป็นเงินให้กู้ระยะสั้น 

และเงินให้กู้ระยะยาวที่มีกําหนดการชําระคืนเกิน ๑ ปี โดยต้องเป็นไปตามมตคิณะกรรมการการเงนิและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย... 
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 มหาวิทยาลัยจะรับรู้เงินให้กู้เมื่อได้จ่ายเงินให้กู้แก่ผู้กู้แล้ว และตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สําหรับเงนิให้กู้ในส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

๗.๕ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มหาวิทยาลัยจะประมาณการโดยคํานวณจากยอดลูกหนี้

ซึ่งค้างชําระติดต่อกัน ๓ งวด ในอัตราร้อยละ ๕ ของยอดค้างชําระ หากค้างชําระเกินกว่า ๓ งวด   

จะทบทวนเพิ่มอัตราร้อยละของการประมาณหนีส้งสัยจะสูญ หากมีหลักฐานปรากฏว่าอาจเรียกเก็บเงิน

ไม่ได้ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของยอดค้างชําระ โดยจะเปิดเผยจํานวน 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากลูกหนี้การค้าและบริการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ทั้งนี้ เกณฑ์การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติกับบัญชีลูกหนี้การค้า 

และบริการ รวมถึงบัญชีเงินให้กู้ โดยเปิดเผยจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นรายการหักจากบัญชี 

ที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๗.๖ ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล หมายถึง จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับชําระ

จากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นอันเกิดจากการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามจํานวนเงิน 

ที่เรียกเก็บจากผู้ป่วย โดยการรับรู้ลูกหนี้กรณีผู้ป่วยนอกให้รับรู้เมื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยแล้ว กรณีผู้ป่วย

ในรับรู้ ณ วันจําหน่ายผู้ป่วย ด้วยมูลค่าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อน้ำหนักสัมพัทธ์  

(Relative Weight : RW) 

๗.๗ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสำหรับลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล จะใช้การประมาณการ

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการชำระหนี้ประกอบกับ

อายุของลูกหนี้และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประมาณ 

การค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูของหน่วยบริการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๗.๘ รายได้ค้างรับ คือ รายได้อื่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดรายได้ขึน้แล้วแต่ยังไม่ได้รับ

ชําระเงิน เช่น รายได้จากการจัดการศึกษาค้างรับ รายได้ดอกเบีย้ค้างรับ รายได้ค่าเช่าค้างรับ เป็นต้น 

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๙ สินค้าคงเหลือ คือ สินค้าที่ซื้อมาและถือไว้เพื่อขายหรือบริการหรือแจกจ่าย 

ตามลักษณะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้สินค้าคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิ 

ทีจ่ะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า 

๗.๑๐ วัสดุคงเหลือ คือ สินทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยมีไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามปกติ 

โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง มีลักษณะที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปและไม่คงทนถาวร ดังนั้น สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้

ในการดําเนินงานตามปกติ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุการเรียนการสอน วัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

ถือเป็นวัสดุคงเหลอื  

 

มหาวิทยาลัย… 



-๑๑- 

 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้วัสดุคงเหลือตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก สําหรับวัสดุ 

ที่มีลักษณะคงทน หากมีมูลค่าที่เป็นสาระสําคัญสามารถใช้ประโยชน์ได้เกินกว่า ๑ ปี จะถือเป็นอาคาร

และอุปกรณ์  มหาวิทยาลัยจะรับรู้วัสดุคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อหน่วยงานมีการเบิกนำไปใช้  

ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  และเมื่อสำรวจแล้วพบว่ามีการแตกหรือชำรุด จะตัดบัญชี  

วัสดุคงเหลอืดังกล่าวเป็นค่าใชจ้่าย โดยใหด้ำเนนิการจำหน่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑๑ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คือ สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาล

และ/หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาตามวิธีราคาทุนโดยวิธีถัวเฉ ลี่ย 

ถ่วงนำ้หนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ซึ่งมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณ 

การราคาที่จะขายได้จากการดำเนินการตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจำหน่ายออกไป 

๗.๑๒ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือ

บริการไปแลว้ และจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น  

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตามมูลค่าของสินทรัพย์หรอืบริการที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑๓ สินทรัพย์อื่น คือ สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เช่น เงินมัดจำ เงินประกัน เป็นต้น 

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้สินทรัพย์อื่น เมื่อสินทรัพย์เข้าเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

๗.๑๔ เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว  คือ สินทรัพย์ที่ มหาวิทยาลัยมี ไว้  

เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งที่จะได้รับ ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือ

ประโยชน์อย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ ได้แก่     

(๑) การลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา ที่ มีการกํ าหนดระยะเวลา 

ชําระคืนเงนิลงทุนและผลตอบแทนเกิน ๓ เดือน  

(๒) เงินลงทุนในตราสารทุน  

(๓) เงินลงทุนในตราสารหนี้  

(๔) เงิน ลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวม (Mutual Fund) หรือกองทุ นส่ วนบุ คคล  

(Private Fund)  

               มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่า และการแสดงรายการเงินลงทุน ดังนี้  

 

 

 

๗.๑๔.๑ เงินฝาก... 



-๑๒- 

 

๗.๑๔.๑ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจำ)  

ซึ่งกำหนดระยะเวลาชําระคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนเกินกว่า ๓ เดือน จัดเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่ง  

วัดมูลค่าด้วยราคาทุน หากมีกำหนดชําระคืนภายใน ๑ ปีนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน  

จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นและแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ในงบแสดงฐานะการเงิน  

แต่หากมีกำหนดชําระคืนเกินกว่า ๑ ปี จะจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว และแสดงเป็นสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

๗.๑๔.๒ เงินลงทุนในตราสารทุน ประกอบด้วย  

(ก) เงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม การวัดมูลค่ าเริ่มแรกใช้วิธีราคาทุน  

และวัดมูลค่าภายหลังโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า แสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะยาว 

ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  

(ข) เงินลงทุนในหน่วยงานร่วม การวัดมูลค่าเมื่อ เริ่มแรกใช้วิธีราคาทุน 

และวัดมูลค่าภายหลังโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า แสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะยาว 

ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  

(ค) เงนิลงทุนทั่วไป การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกใช้วิธีราคาทุน และวัดมูลค่าภายหลัง

โดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า แสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาว  

ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  

(ง) ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า การวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้วิธีราคาทุน 

และการวัดมูลค่าภายหลังโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลต่างจากการวัดมูลค่า

ตามมูลค่ายุติธรรมแสดงอยู่ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์

เพื่อค้าแสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะสั้นดว้ยมูลค่ายุติธรรม  

(จ ) ต ราส ารทุ น ที่ ถื อ เป็ น หลั ก ท รัพ ย์ เผื่ อ ขาย  ก ารวัด มู ล ค่ า เริ่ ม แรก 

ใช้วิธีราคาทุน และการวัดมูลค่าภายหลังโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

หักค่าเผื่อการด้อยค่า ผลต่างจากการวัดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ภายใต้ส่วนทุน ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงิน

ลงทุนระยะยาวด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า  

๗.๑๔.๓ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ประกอบด้วย  

(ก) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด การวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้วิธีราคาทุน  

และวัดมูลค่าภายหลังโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน แสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรอืเงินลงทุนระยะยาวด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  

 

 

(ข) ตราสารหนี้… 



-๑๓- 

 

(ข) ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า การวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้วิธีราคาทุน 

และวัดมูลค่าภายหลังโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  ผลต่างจากการวัดมูลค่า

ตามมูลค่ายุติธรรมแสดงอยู่ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า

แสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะสั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม  

(ค) ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้วิธีราคาทุน 

และวัดมูลค่าภายหลังโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหักค่าเผื่อการด้อยค่า 

ผลต่างจากการวัดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนทุน ตราสารหนี้

ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาวด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า 

๗.๑๔.๔ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล  

การจัดประเภทของเงินลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลปฏิบัติ เช่นเดียวกับเงินลงทุน 

ในตราสารทุนและเงินลงทุนในตราสารหนี้ โดยแสดงรายการเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หรอืกองทุนส่วนบุคคล เป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรอืเงินลงทุนระยะยาวด้วยมูลค่ายุติธรรม 

๗.๑๕  ที่ดิน คือ อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยมีไว้เพื่อใชป้ระโยชน์ในการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้มูลค่าที่ดินตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่มหาวิทยาลัยมีกรรมสิทธิ์  

สําหรับที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยครอบครองและใช้ประโยชน์นั้น ให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

๗.๑๖  อาคาร และอุปกรณ์ แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามราคาทุนหรือมูลค่า

ยุติธรรมต่อหน่วยหรอืต่อชุด ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรอืวันที่กรรมการตรวจรับ โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้านได้หรอืก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้  

๗.๑๖.๑ สินทรัพย์ที่ ได้มาก่อนปี ๒๕๔๖ ที่มีราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อชุ ด  

มูลค่าตั้งแต่๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม  

โดยบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ ในทะเบียนคุม และคํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน   

หากสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำกว่า ๓๐ ,๐๐๐ บาท ไม่นํามาบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์  แต่บันทึกไว้ 

ในทะเบียนคุมสินทรัพย์  

๗.๑๖.๒ สินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๖๒ ที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์  

คงทนถาวรและมีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเกิน ๑ ปี และมีราคาทุนต่อหน่วยหรือต่อชุด  

มูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม  

โดยบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ ในทะเบียนคุม และคํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน  

หากสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน “บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์” 

และบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ในทะเบียนคุม โดยไม่คํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน  

๗.๑๖.๓ สินทรัพย์… 



-๑๔- 

 

๗.๑๖.๓ สินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ 

คงทนถาวรและมีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเกิน ๑ ปี และมีราคาทุนต่อหน่วยหรอืต่อชุด มูลค่า

ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม  

โดยบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ในทะเบียนคุม และคํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน หากสินทรัพย์

นั้นมีมูลค่าต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ให้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายใน “บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์”  

และบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ในทะเบียนคุม โดยไม่คํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน 

๗.๑๖.๔ สินทรัพย์ที่ได้จากการรับบริจาคตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๖๒ ที่มีราคาทุน

หรือมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยหรือต่อชุด มูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็น

สินทรัพย์จากการรับบริจาคตามราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์  

ในทะเบียนคุม และคํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน หากสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำกว่า ๕ ,๐๐๐ บาท  

ใหร้ับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน “บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์จากการรับบริจาค” และบันทึกรายละเอียดของ

สินทรัพย์ในทะเบียนคมุ โดยไม่คํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน 

๗.๑๖.๕ สินทรัพย์ที่ได้จากการรับบริจาคในปี ๒๕๖๓ ที่มีราคาทุนหรือมูลค่า

ยุติธรรมต่อหน่วยหรือต่อชุด ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็นสินทรัพย์จากการรับ

บริจาคตามราคาทุนหรอืมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกรายละเอียดของสนิทรัพย์ในทะเบียนคุม และคํานวณ 

ค่าเสื่อมราคาประจําเดือน หากสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำกว่า ๑๐ ,๐๐๐ บาท ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

ใน “บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์จากการรับบริจาค” และบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์  

ในทะเบียนคุม โดยไม่คํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน 

7 .16.6 สินทรัพย์ที่ ได้จากการรับบริจาค ตั้ งแต่ปี  2564 เป็นต้นมา  

ที่มีราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา ต่อหน่วยหรือต่อชุด ตั้งแต่ ๑๐ ,๐๐๐ บาทขึ้นไป  

ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ ได้มาจากรายการที่ไม่แลกเปลี่ยนตามคำนิยามในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน เมื่อมหาวิทยาลัยรับรู้การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการรับ

บริจาคที่เป็นผลมาจากรายการไม่แลกเปลี่ยน จะรับรู้เป็นรายได้ โดยบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ 

ในทะเบียนคุม และคํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน หากสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 

ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน “บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์จากการรับบริจาค” และบันทึกรายละเอียด 

ของสนิทรัพย์ในทะเบียนคุม โดยไม่คํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน 

๗.๑๖.7 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุสินทรัพย์

ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการคลัง ดังนี้  

  ประเภทสินทรัพย์                                         อายุการใชง้าน(ปี)  

(๑)  อาคารถาวร ๒๕ 

(๒)  อาคารช่ัวคราวโรงเรือน        ๑๕  

(๓) สิ่งก่อสร้าง... 



-๑๕- 

 

(๓) สิ่งก่อสร้าง  

       (๓.๑) ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก ๑๕ 

         (๓.๒) ใช้ไม้หรอืวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก  ๑๐ 

(๔) เครื่องกําเนิดไฟฟ้า                                                     ๑๕  

(๕) ครุภัณฑ์สํานักงาน                                                      ๑๐  

(๖) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                        ๘ 

(๗) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ                                               ๘ 

(๘) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                           ๘ 

(๙) ครุภัณฑ์การเกษตร 

       (๙.๑) เครื่องมอืและอุปกรณ์ ๔ 

         (๙.๒) เครื่องจักรกล ๕ 

(๑๐) ครุภัณฑ์โรงงาน  

          (๑๐.๑) เครื่องมือและอุปกรณ์                                             ๔ 

          (๑๐.๒) เครื่องจักรกล                                               ๕ 

(๑๑) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

          (๑๑.๑) เครื่องมือและอุปกรณ์                                               ๔ 

          (๑๑.๒) เครื่องจักรกล                                                         ๕  

(๑๒) ครุภัณฑ์สํารวจ                                                             ๑๐ 

(๑๓) ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์                                  ๕  

(๑๔)  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์                                                    ๔ 

(๑๕)  ครุภัณฑ์การศกึษา                                                        ๔ 

(๑๖)  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                ๔ 

(๑๗)  ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ                                                   ๔ 

(๑๘)  ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศลิป์                                                 ๔ 

(๑๙)  ครุภัณฑ์อาวุธ                                                             ๑๐ 

(๒๐)  ครุภัณฑ์สนาม                                                             ๔ 

(๒๑)  สินทรัพย์โครงสรา้งพื้นฐาน  

          (๒๑.๑) ถนนคอนกรีต                                                         ๑๐  

          (๒๑.๒) ถนนลาดยาง                                                         ๕ 

          (๒๑.๓) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๐ 

 

          (๒๑.๔) เขื่อนดิน... 



-๑๖- 

 

          (๒๑.๔) เขื่อนดนิ ๒๐  

          (๒๑.๕) เขื่อนปูน ๕๐  

          (๒๑.๖) อ่างเก็บน้ำ                                                             ๓๐  

          (๒๑.๗) ระบบประปาและไฟฟ้า ๑๐ 

          (๒๑.๘) ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ๑๐ 

          (๒๑.๙) ระบบท่อระบายน้ำ ๑๐ 

(๒๒) ครุภัณฑ์อื่น                                                                   ๔ 

(๒๓) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                                        ๑๐ 

๗.๑๖.8 สินทรัพย์ถาวรที่หมดอายุการใช้งานแล้วและยังสามารถใช้งาน 

ได้ อย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ ต่ อ ไป  และไม่ สามารถจัดหาสิ นทรัพย์ ทดแทนได้ ให้ ค งบั นทึ ก ไว้  

ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ และบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ในระบบบัญชี โดยตีราคาต่อหน่วยหรือ 

ต่อชุดรายการละ ๑ บาท 

กรณีสินทรัพย์ถาวรที่หมดอายุการใช้งานแล้วและไม่สามารถใช้งานได้  

อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป ให้ดำเนินการจำหน่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑๖.9 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(ก ) ราย จ่ าย ที่ เกิ ด จาก ก ารซ่ อ ม แซ ม แล ะบ ำรุ งรั ก ษ า  ที่ ดิ น  อ าค าร 

และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายใน “บัญชคี่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา” 

(ข) รายจ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแทน กรณีที่มหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องเปลี่ยน

แทนส่วนประกอบของรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางรายการ  ตามระยะเวลาที่กำหนด 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายจ่ายในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ 

(ค) รายจ่ายจากการปรับปรุงที่ทำให้สินทรัพย์มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น

กว่าเดิม หรืออายุการให้ประโยชน์นานขึ้นกว่าเดิม โดยลักษณะทั่วไปของสินทรัพย์ยังคงอยู่เช่นเดิม  

จะรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในบัญชี “ส่วนปรับปรุงรอตัดบัญชี” และคิดค่าเสื่อมราคา

ประจําเดือน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ภายใน ๑๐ ปี เว้นแต่รายจ่ายดังกล่าว 

มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้มีผู้ควบคุมงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาการตัดจำหน่ายอายุการใช้งานของสนิทรัพย์นั้นๆ 

กรณี เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่  ระบบประปาและไฟฟ้า  

ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ระบบท่อระบายน้ำ จะคิดค่าเสื่อมราคาประจำเดือนโดยวิธีเส้นตรง  

ตามอายุการใชง้านของสนิทรัพย์ 

(ง) รายจ่าย… 



-๑๗- 

 

(ง) รายจ่ายที่เกิดจากการตรวจสภาพครั้งใหญ่ มหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องจัด 

ให้มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมี

การเปลี่ยนแทนชิน้ส่วนใดหรอืไม่ เพื่อใหร้ายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งาน

ได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายจ่ายจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่า 

ตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อรายจ่ายนั้น

เกิดขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ 

(ฉ) รายจ่ายที่เกิดจากการต่อเติม เพื่อให้สินทรัพย์ที่ทำการต่อเติมได้รับการขยาย

หรือเพิ่มเติมไปจากเดิม ซึ่งการต่อเติมนี้ทำให้มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือ

ศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในบัญ ชี  

“ส่วนปรับปรุงรอตัดบัญชี” และคิดค่าเสื่อมราคาประจําเดือนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การใช้งาน 

ของสนิทรัพย์ 

๗.๑๖.10 สินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม หมายถึง ระบบหรือชุดของสินทรัพย์   

ที่ประกอบด้วยสินทรัพย์มากกว่าหนึ่งรายการที่ต้องใช้งานร่วมกันและจัดหามาพร้อมกันในคราวเดียว

หรือในเวลาใกล้เคียงกัน เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเสียง เป็นต้น สินทรัพย์แต่ละรายการ

ในกลุ่มอาจมมีูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำที่กําหนดไว้ แต่หากมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งกลุ่มโดยรวมแล้ว

มีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์มูลค่าขัน้ต่ำ ให้นําสินทรัพย์เหล่านัน้มารวมกันและรับรู้เป็นกลุ่มสินทรัพย์ 

๗.๑๗ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร 

หรือทั้ งที่ดินและอาคาร ที่ มหาวิทยาลัยครอบครองเพื่ อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือ  

จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน

โด ย รวม ต้ น ทุ น ใน ก ารท ำราย ก ารอื่ น ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ก ารจั ด ห าอ สั งห าริ ม ท รั พ ย์ นั้ น  

สำหรับ อสั งห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น ที่ ได้ ม าจาก รายการที่ ไม่ มี ก ารแลก เป ลี่ ย น  เช่น  

ได้รับจากการบริจาค ราคาทุนจะวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์  ณ  วันที่ ได้รับ

อสังหาริมทรัพย์นั้นมา มหาวิทยาลัยจะรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ

การเงนิด้วยราคาทุน โดยบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ในทะเบียนคุม และคํานวณค่าเสื่อมราคาประจําเดือน 

๗.๑๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรมสําเร็จรูป และโปรแกรม 

ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึน้เองหรอืจา้งผู้พัฒนาจากภายนอก เป็นต้น  

 

 

 

มหาวิทยาลัย... 



-๑๘- 

 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนและบันทึกค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสินทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๑๐ ปี หรอือายุความ 

ตามกฎหมายแล้วแต่อายุใดจะต่ำกว่า และแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงิน

ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม 

๗.๑๙ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน คือ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าที่ทำให้เกิด 

การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรอืเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่

มหาวิทยาลัย ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรอืไม่  

มหาวิทยาลัยจะจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน หากสัญญานั้นทำให้

เกิดสถานการณ์อย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์  ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เรื่ องสัญญาเช่า  

และจะรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย  

ด้วยจำนวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำ  

ที่ตอ้งจ่ายแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าซึ่งพิจารณา ณ วันที่เริ่มตน้ของสัญญาเช่า 

 หากสินทรัพย์นั้นเกิดจากสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยสัญญานั้นไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือ

ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สัญญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์

ได้ดกีว่า 

๗.๒๐ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น  คือ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนประเภทอื่น  ๆ 

นอกเหนอืจากที่กล่าวข้างต้น เช่น เงนิประกันการเช่าอาคารที่มอีายุสัญญาเช่าเกิน ๑ ปี เป็นตน้  

มหาวิทยาลัยจะรับรูส้ินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตามราคาทุน 

๘. นโยบายการบัญชีสำหรับหน้ีสินแต่ละประเภท 

๘.๑ เจ้าหน้ี คือ ภาระผูกพันที่มหาวิทยาลัยมีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้จากการ

ซือ้สินค้าและบริการ เป็นต้น  

 มหาวิทยาลัยจะรับรู้เจ้าหนี้เมื่อได้รับของหรือบริการจากผู้ขายแล้วซึ่งหมายถึงเมื่อ

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของหรือตรวจรับงานแล้วแต่ยังมิได้ชําระเงิน รวมทั้งต้องสามารถ

กําหนดมูลค่าสินค้าหรอืบริการที่จะต้องชำระนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

๘.๒ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชี

ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป เช่น เงินเดือนหรือ

ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ดอกเบีย้ค้างจ่าย ค่าสอบบัญชคี้างจ่าย  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย 

๘.๓ รายได้... 



-๑๙- 

 

๘.๓ รายได้รับล่วงหน้า คือ จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับล่วงหน้าเป็นค่าสินทรัพย์

หรอืบริการโดยที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ส่งมอบสินทรัพย์หรือบริการใหใ้นขณะนั้น แต่จะส่งมอบใหใ้นอนาคต  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายได้รับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่ง

มอบสินค้าหรือให้บริการดังกล่าวแล้ว เช่น รายได้จากการจัดการศึกษารับล่วงหน้า รายได้ค่าเช่ารับ

ล่วงหน้า เป็นต้น 

๘.๔ เงินรับฝากและเงินประกัน คือ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้หรือส่วนงานได้รับ 

หรือฝากมหาวิทยาลัยไว้ โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายคืนในอนาคต หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายต่อไป 

ใหก้ับบุคคลที่สาม 

โดยไม่มีการรับเงินหรือสิ่งของตอบแทน ซึ่งไม่ใช่งานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

เช่น เงินรับฝากนอกงบประมาณที่รับไว้ตามข้อกำหนด เงินประกันสัญญา เงินประกันซอง เงินมัดจํา  

เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้บัญชเีงินรับฝากและเงนิประกันเป็นหนี้สนิเมื่อได้รับเงิน 

๘.๕ เงินกู้ คือ เงินที่มหาวิทยาลัยกู้ยืมจากแหล่งเงนิผู้ให้กู้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการทำสัญญา และกำหนดระยะเวลาที่จะชำระเงินกู้อย่างแน่นอน 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้ เงินกู้  เมื่อได้รับ เงินหรือเมื่อได้รับแจ้งจากแหล่ งเงินผู้ ให้กู้   

และแสดงรายการเงินกู้ เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับเงินกู้ ที่ถึงกําหนด 

ชําระคืนภายใน ๑ ปี จะแสดงเป็นหนี้สนิหมุนเวียน  

๘.๖ ประมาณการหน้ีสิน คือ หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือ

จํานวนที่ต้องจ่ายชําระ แต่เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่มหาวิทยาลัย

จะต้องจ่ายชําระภาระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

เช่น หนี้สนิค่าชดเชยความเสียหาย หนี้สนิสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังเกษียณอายุ เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่าย 

ที่จะต้องจ่ายชําระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่จัดทํารายงานในงบแสดงฐานะการเงนิเพื่อชำระภาระผูกพัน นั้น 

๘.๗ หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันตามสัญญาหรือข้อผูกมัดที่เป็นนัยสําคัญ  

คือ ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่มหาวิทยาลัย 

ไม่สามารถควบคุมได้   

มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับรู้หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและภาระผูกพันตามสัญญาหรือ 

ข้อผูกมัดที่เป็นนัยสำคัญเป็นหนี้สินเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับชําระภาระผูกพันนั้นหรือ 

ยังไม่สามารถระบุจํานวนได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ

ภาระผูกพันตามสัญญาหรอืข้อผูกมัดดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

๘.๘ รายได้... 



-๒๐- 

 

๘.๘ รายได้รอการรับรู้ คือ สินทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยอาจได้รับ เพื่อสนับสนุน 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือได้รับเงินบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้

ใช้ในการดำเนินงานโดยมีการระบุวัตถุประสงค์การใช้งานของสินทรัพย์ดังกล่าว  ตามคำนิยาม 

ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน 

หากมหาวิทยาลัยได้รับเงินช่วยเหลือหรือบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือได้รับเป็น

สินทรัพย์แต่มหาวิทยาลัยยังไม่อาจรับรู้เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาค  มหาวิทยาลัย 

จะตั้งพักรายได้ในบัญชีรายได้รอการรับรู้ซึ่งเป็นบัญชีหนี้สิน แล้วจงึทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้ตามเกณฑ์

ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและแสดง

รายการรายได้รอการรับรู้เป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะ

การเงนิ 

๘.๙ หน้ีสินอื่น คือ หนี้สินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่น ภาษีรอนำส่ง 

เจา้หนีบุ้คลากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้ เป็นหนี้สินอื่น เมื่อเป็นไปตามหลักเกณ ฑ์การรับรู้รายการ 

ตามหลักการนโยบายการบัญชีภาครัฐ และจะแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียน แล้วแต่กรณี 

ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

๙. นโยบายการบัญชีสำหรับส่วนทุนแต่ละประเภท 

๙.๑ ทุน คือ ทุนเมื่อเริ่มตั้งหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยได้สํารวจสินทรัพย์และหนี้สิน  

ณ วันที่ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้ด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เพื่อตั้งยอดบัญชีด้วยจํานวนผลต่าง

ระหว่างสนิทรัพย์และหนีส้ินในบัญชีทุน 

๙.๒ รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม คือ ผลการดำเนินงานทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยที่สะสมมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจะแสดงรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมในส่วนของสินทรัพย์สุทธิ 

/ส่วนทุนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยนำมาบันทึกเพิ่มหรือลดสนิทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ณ วันที่จัดทำรายงาน 

๙.๓ กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงนิลงทุน เกิดจากกรณีที่มหาวิทยาลัยถือเงนิลงทุน

ในตราสารทุนและเงินลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหลักทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคา

ทุนและการวัด มูลค่าภายหลังทุกสิ้นงวดต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า ผลต่าง

ระหว่างราคาทุนกับราคายุติธรรมที่เกิดขึ้น  

 

 

มหาวิทยาลัย… 



-๒๑- 

 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนแสดงอยู่ในงบแสดง

ฐานะทางการเงินภายใต้ส่วนของทุน และจะรับรู้กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นของเงินลงทุนแสดงในงบ

แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินเมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น 

๑๐. นโยบายการบัญชีสำหรับรายได้แต่ละประเภท 

๑๐.๑ รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คือ  เงินงบประมาณ ประเภท ต่าง ๆ  

ที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ งบบุคลากร งบลงทุน งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน 

และงบกลาง  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้ในงวดบัญชีที่ได้รับเงิน  

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในลักษณะไม่มีตัวเงินผ่านมอืที่มหาวิทยาลัย แต่เป็นการเบิกหัก

ผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้มีสิ ทธิรับเงินของมหาวิทยาลัย ให้รับรู้รายได้  

จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว เงินงบประมาณคงเหลือ  

ไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลัง 

๑๐.๒ รายได้จากการจัดการศึกษา คือ รายได้ค่าลงทะเบียน ค่าบํารุง ค่าปรับ  

เงินอุดหนุนการศึกษา และค่าบริการต่าง ๆ  อันเกิดจากการจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงินตามกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจริงของภาค

การศกึษาตามเกณฑ์คงค้าง 

๑๐.๓ เงินที่ได้จากการให้บริการวิชาการและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอก มหาวิทยาลัยจะบันทึกไว้เป็นบัญชีเงินรับฝากและจะรับรู้เป็นรายได้จากการให้บริการวิชาการ

และรายได้เงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตามรายงานการจ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือ  

ตามสัดส่วนของการบริการที่ได้ทำเสร็จไปแล้ว 

๑๐.๔ รายได้จากการรับบริจาคและรายได้จากเงินช่วยเหลือ  

๑๐.๔.๑ กรณีได้รับเป็นเงินที่มีข้อจํากัดหรือระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ เช่น  

เพื่อเป็นทุนการศึกษานิสิต ใหร้ับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น โดยเงินรับบริจาค

ที่ยังไม่สามารถรับรู้ เป็นรายได้ให้บันทึกเป็นหนี้สินใน “บัญ ชีรายได้รอการรับรู้ -เงินบริจาค”  

และให้แสดงรายไดจ้ากการรับบริจาคไว้ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  

๑๐.๔.๒ กรณีได้รับเป็นเงินที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ จะรับรู้เป็นรายได้

เมื่อได้รับเงนิทั้งจํานวน 

 

 

 

๑๐.๕ รายได้... 



-๒๒- 

 

๑๐.๕ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ คือ รายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้า

และบริการ สําหรับหน่วยงานที่มีระเบียบ ประกาศ กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศว่าด้วยหลักการนัน้ 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว  

และจะรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ให้บริการหรือเมื่อได้รับเงิน 

๑๐.๖ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ คือ รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการให้ใช้สินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัย เช่น รายได้จากการให้เช่าพืน้ที่ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายได้จากการบริหารสินทรัพย์เป็นรายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบ 

และสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคํานึงถึงรูปแบบของสัญญาระหว่างกัน 

๑๐.๗ รายได้จากการรักษาพยาบาล  หมายถึง รายได้ที่ มหาวิทยาลัยได้รับ 

จากการให้บริการรักษาพยาบาล เช่น รายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค  

ค่าห้องพัก ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าหัตถการ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกเมื่อหน่วยงานได้

ให้บริการแก่ผู้ป่วย และกรณีผูป้่วยในจะบันทึกการรับรู้ ณ วันจําหน่ายผู้ป่วย ตามจํานวนเงินที่เรียกเก็บ

จากผู้ป่วย 

๑๐.๘ รายได้ดอกเบี้ยรับ จะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์ 

๑๐.๙ กําไรขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์  คือ ผลต่างระหว่าง 

สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น  

มหาวิทยาลั ยจะรับรู้ กํ าไรขาดทุ นจากการตัดจำหน่ ายอาคารและอุปกรณ์   

เมื่อมหาวิทยาลัยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

๑๐.๑๐ กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน  มหาวิทยาลัยจะบันทึกผลต่าง

ระหว่างผลตอบแทนที่ได้รับสุทธิกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น  

และบันทึกกลับรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนที่จําหน่ายด้วย เช่น กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของ 

เงินลงทุน ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

๑๐.๑๑ กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  มหาวิทยาลัย 

จะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงนิตราต่างประเทศเป็นกําไรขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศ เมื่อมีการชําระเงนิของรายการที่เป็นตัวเงิน หรอืเมื่อมีการจัดทํารายงานทางการเงนิ 

 

 

๑๑. นโยบาย… 



-๒๓- 

 

๑๑. นโยบายการบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท 

๑๑.๑ ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการปฏิบัติ งาน ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ   

ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยจะรับรู้ค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดค่าใชจ้่ายนั้นตามเกณฑ์คงค้าง 

๑๑.๒  หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  

๑๑.๒.๑ หนี้สงสัยจะสูญ มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายคู่กับค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยจะประมาณการจํานวนหนี้สงสัยจะสูญเป็นร้อยละ  

ของยอดลูกหนี้จากกลุ่มของอายุลูกหนี้ที่ค้างชําระและจากหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าอาจเรียกเก็บ

เงินไม่ได้ ไม่ว่าลูกหนีท้ี่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าและบริการหรอืเงินใหกู้้  

๑๑.๒.๒ หนี้สูญ มหาวิทยาลัยจะตัดจําหน่ายหนี้สูญเมื่อได้ติดตามทวงถาม 

ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว และได้รับการอนุมัติให้ตัดจําหน่ายจากคณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแล้ว โดยจะบันทึกบัญชีหนี้สูญและลดจํานวนลูกหนี้พร้อมกับ 

ลดจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สงสัยจะสูญด้วยจํานวนเดียวกัน  

๑๑.๓ ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง มหาวิทยาลัยจะรับรู้รายการขาดทุน  

เมื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือลดลงต่ำกว่าราคาทุนของสินค้าคงเหลือเนื่องจากความ

เสียหาย ล้าสมัยหรือราคาขายลดลง โดยจะบันทึกรายการขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงคู่กับ 

การลดยอดสินค้าคงเหลือ 

๑๑.๔ ค่าเสื่อมราคา มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง การกําหนดอายุ

การใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาให้เป็นตามข้อ ๗.๑๖.7 และให้คิดค่าเสื่อมราคาเป็นรายเดือน 

๑๑.๕ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง คือ มูลค่าวัสดุสิ้นเปลืองของมหาวิทยาลัยที่ถูกเบิกออกไปใช้ 

ในระหว่างปี  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้ค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาทุนโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 

สําหรับวัสดุที่มลีักษณะคงสภาพใหจ้ัดเป็นครุภัณฑ์ตามประเภท และบันทึกตามราคาทุน 

๑๑.๖ ค่าตัดจําหน่าย  คือ การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าใช้จ่าย 

ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และส่วนปรับปรุงรอตัดบัญช ีเป็นต้น  

 มหาวิทยาลัยจะคำนวณค่าตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุสินทรัพย์  

แตไ่ม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันที่สนิทรัพย์นั้นสามารถให้ประโยชน์ได้ 

๑๑.๗ ดอกเบี้ยจ่าย มหาวิทยาลัยจะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์

สัดส่วนของเวลา 

 

๑๑.๘ ส่วนต่าง... 



-๒๔- 

 

๑๑.๘ ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้  คือ จำนวนเงินที่ต่ำกว่าจำนวนการ

เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับ

หนังสือแจง้การโอนเงนิจากหน่วยงานตามสิทธิ 

๑๑.๙ ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ค่าใชจ้่ายประเภทอื่นๆ นอกเหนอืจากที่กล่าวขา้งตน้  

มหาวิทยาลัยจะรับรู้ค่าใชจ้่ายอื่นเมื่อเกิดค่าใชจ้่ายอื่นนัน้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

 


