
 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานการเงิน 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 2 118,407,903.76          

รายได้ค้างรับ 3 17,496,675.11            

เงินลงทนุระยะส้ัน 4 532,631,582.99          

วัสดุคงคลัง 5 7,987,655.64             

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6 63,864.50                 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 44,000,000.00            

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 720,587,682.00        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว 7 210,491.64                

เงินลงทนุระยะยาว 8 370,118,228.00          

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - Interface (สุทธ)ิ 9 1,298,576,011.89       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface (สุทธ)ิ 10 16,041,960.32            

งานระหว่างก่อสร้าง - Interface 7,381,220.73             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,692,327,912.58      

รวมสินทรัพย์ 2,412,915,594.58      

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อืน่ - ภายนอก 11 43,011,517.93            

ใบส าคัญค้างจ่าย 33,733,545.85            

เงินรับฝากระยะส้ัน 12 3,142,200.00             

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13 3,375,992.68             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 83,263,256.46          

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2555



 (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 1,165,450.84             

เงินรับฝากระยะยาว 14 93,824,916.01            

หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ 210,491.64                

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 95,200,858.49          

รวมหน้ีสิน 178,464,114.95        

สินทรัพย์สุทธิ 2,234,451,479.63      

สินทรัพย์สุทธิ

ทนุ 701,313,920.30          

รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม 15 1,533,137,559.33       

รวมสินทรัพย์สุทธิ 2,234,451,479.63      

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2555

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
งบแสดงฐานะการเงิน



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

รายได้จากการด าเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ 16 1,003,125,982.57        

รวมรายได้จากรัฐบาล 1,003,125,982.57        

รายได้จากแหล่งอ่ืน

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 17 247,049,238.00            

รายได้อืน่ 18 47,527,564.02             

รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน 294,576,802.02          

รวมรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น 1,297,702,784.59        

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบคุลากร 19 402,732,073.00            

ค่าบ าเหน็จบ านาญ 171,915,085.46            

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 64,792,692.83             

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 9,844,131.91               

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 20 230,335,222.69            

ค่าสาธารณูปโภค 21 36,800,320.28             

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 22 174,660,298.59            

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 26,704,735.41             

ค่าใช้จ่ายอืน่ 38,678.85                   

1,117,823,239.02        

TR สรก. รับเงินนอก 38,990.85                   

TR ปรับเงินฝากคลัง 38,678.85                   

312.00                       

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 1,117,822,927.02        

รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 179,879,857.57          

รายได/้ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน

ก าไร/ขาดทนุสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 23 1,349,922.49               

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน 1,349,922.49              

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 181,229,780.06          

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ระหวา่งวนัที่  1  ตุลาคม  2554 - 30  กันยายน  2555



1 สรุปนโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ
2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3 รายไดค้้างรับ
4 เงินลงทุนระยะสั้น
5 วัสดคุงคลัง
6 ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า
7 ลูกหน้ีระยะยาว
8 เงินลงทุนระยะยาว
9 ทีด่นิ อาคารและครุภัณฑ์ (สุทธ)ิ
10 สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน
11 เจ้าหน้ีระยะสั้น
12 เงินรับฝากและเงินมดัจ า
13 ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย
14 เงินรับฝากระยะยาว
15 รายไดสู้ง/(ต่ า)กว่าค่าใชจ้่ายสะสม
16 รายไดจ้ากงบประมาณ
17 รายไดค่้าธรรมเนียมการศึกษา
18 รายไดจ้ากแหล่งอ่ืน
19 ค่าใชจ้่ายบุคลากร
20 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
21 ค่าสาธารณูปโภค
22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
23 ค่าจ าหน่ายจากการขายสินทรัพย์
24 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2554)
25 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2553)
26 รายงานรายไดแ้ผ่นดนิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



 

 



หมายเหตทุี่ 1

1.1 การจดัต้ังและวัตถปุระสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฏหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกดัส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอดุมศึกษาด้านวิชาชพีและเทคโนโลย ี มีวัตถปุระสงค์ให้

การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชพีชั้นสูงที่เน้นการปฏบิัติ  ท าการสอน  ท าการวิจยั  ผลิตครูวิชาชพี  ให้บริการทางวิชาการ

ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีกสั่งคม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีโอกาส

ในการศึกษาต่อด้านวิชาชพีเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

1.2 หลักเกณฑ์ในการจดัท ารายงานการเงิน

รายงานการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2554 ของมหาวิทยาลัย  จดัท าบัญชใีนระบบเกณฑ์คงค้าง

โดยเงินที่ได้รับจดัสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินบันทึกบัญชตีามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  (Government Fiscal -

Management Information System : GFMIS) และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  บันทึกบัญชตีามระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูป

และน าขอ้มูลทางบัญชขีองเงินนอกงบประมาณที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย  เขา้สู่ระบบ GFMIS  รายงานการเงินของ

มหาวิทยาลัยแสดงรายงานตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0423.2/ว 410

ลงวันที่  21  พฤศจกิายน  2551  เร่ืองรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

1.3 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

รายงานการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้รวมรายการทางบัญชทีี่เกดิขึ้นในหน่วยงาน

1.4 นโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ

1.4.1  การรับรู้วัสดุ  จดัซ้ือเป็นวัสดุคงคลังให้รับรู้เป็นสินทรัพย ์ ส าหรับส่วนที่ซ้ือและใชห้มดไป  จะบันทึกรับรู้

เป็นค่าใชจ้า่ย  โดยเฉพาะการจดัซ้ือในจดัอบรมจะให้รับรู้เป็นค่าใชจ้า่ย และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขา้กอ่นออกกอ่น

1.4.2  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์

   ที่ดิน รับรู้ตามราคาทุน เฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์

   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  รับรู้ตามราคาทุน

   ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ รับรู้ตามราคาทุน ครุภณัฑ์ที่ได้มากอ่นปีงบประมาณ 2540  ไม่น ามาบันทึกบัญช ี 

แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย ์ และที่ได้มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545  บันทึกรับรู้รายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย หรือต่อชดุ

ต้ังแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ครุภณัฑ์ที่ได้มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป  บันทึกรับรู้รายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย  ต้ังแต่

5,000 บาท ขึ้นไป

ค่าเส่ือมราคา  ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ส าหรบัปี  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555



1.4.3  การรับรู้รายได้

   รายได้จากเงินงบประมาณ  รับรู้เป็นรายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับเงิน หรือเมื่อได้รับหลักฐานแจง้

   การจา่ยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

   รายได้เงินนอกงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับเงินจากนักศึกษา หรือรับรู้เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนตามจ านวนเงิน

ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจง้ยอด หรือเมื่อได้ออกใบเสร็จรับเงินในกรณีนักศึกษาช าระเงินผ่านธนาคาร

หมายเหตทุี่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

เงินสดในมือ 4,674,381.00         

เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ 27,308,902.92        

เงินฝากธนาคารเงินรายได้

 - กระแสรายวัน 28,558.01-             

 - ออมทรัพย์ 84,763,319.33        

เงินฝากคลัง 1,689,858.52         

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 118,407,903.76     

หมายเหตทุี่ 3 รายไดค้้างรับ 

(หน่วย : บาท)

ค้างรับจากกรมบัญชกีลาง 6,531,700.59      

รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภายนอก

 - รายได้ค้างรับจากการจดัการศึกษา 7,518,380.00         

 - ดอกเบี้ยค้างรับจากสถาบันการเงิน 3,446,594.52         

รวมรายไดค้้างรับ - หน่วยงานภายนอก 17,496,675.11      

หมายเหตทุี่ 4 เงินลงทุนระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

เงินฝากธนาคาร ภายในระยะเวลา 1 ปี 367,376,000.00      

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงศึกษาฯ 155,255,582.99      

ต๋ัวแลกเงิน 10,000,000.00        

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 532,631,582.99     



เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดว้ย

 -  ต๋ัวแลกเงินระยะส้ันธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ระยะเวลา 1 เดือน ลงวันที่ 28 กนัยายน 2555 จ านวนเงิน

10,000,000 บาท ครบก าหนดไถถ่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2555  ได้รับผลตอบแทนอตัรา 2.3% ต่อปี

หมายเหตทุี่ 5 วสัดคุงคลงั

(หน่วย : บาท)

วัสดุคงคลัง 7,987,655.64         

รวมวสัดคุงคลงั 7,987,655.64        

หมายเหตทุี่ 6 ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหน้า

(หน่วย : บาท)

ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 63,864.50             

รวมค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหน้า 63,864.50            

ณ วันที่ 30  กนัยายน  2555 ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้ามียอดคงเหลือจ านวน  63,864.50 บาท เป็นการจา่ยค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิงโดยใชบ้ัตรเครดิตน้ ามัน บันทึกรับรู้เมื่อได้รับแจง้ยอดตัดบัญชเีงินฝาก



หมายเหตทุี่ 7 ลกูหน้ีระยะยาว

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้ระยะยาว 210,491.64            

รวมลกูหน้ีระยะยาว 210,491.64          

ณ วันที่ 30  กนัยายน  2555 ลูกหนี้ระยะยาวมียอดคงเหลือจ านวน  210,491.64 บาท มหาวิทยาลัยใชสิ้ทธิ

ไล่เบี้ยทางแพ่งจากพนักงานขบัรถที่ท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกให้ชดใชเ้งินจ านวน 207,243.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยผ่อนช าระเป็นรายเดือนๆ ละ 1,000.00 บาท เร่ิมผ่อนช าระต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2542 

หมายเหตทุี่ 8 เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย : บาท)

เงินฝากประจ า Interface  เกนิ 12 เดือน 240,118,228.00      

พันธบัตรรัฐบาล 80,000,000.00        

สลากออมสิน 50,000,000.00        

รวมเงินลงทุนระยะยาว 370,118,228.00     

เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบดว้ย

1.  พันธบัตรระยะยาวธนาคารซีไอเอม็บี จ ากดั  ระยะเวลา 4 ปี ลงวันที่ 3 กนัยายน 2552 จ านวน 30,000,000 บาท

ครบก าหนดไถถ่อน วันที่  3  กนัยายน  2556  ได้รับผลตอบแทนอตัรา  3.50% ต่อปี  รับดอกเบี้ยทุกวันที่ 3 มีนาคม และ
วันที่  30 กนัยายน  ของทุกปี

2.  พันธบัตรระยะยาวธนาคารกรุงเทพ จ ากดั  ระยะเวลา 4 ปี ลงวันที่  3 กนัยายน  2552 จ านวน 50,000,000 บาท

ครบก าหนดไถถ่อน  วันที่  3  กนัยายน  2556  ได้รับผลตอบแทนอตัรา  3.50%  ต่อปี  รับดอกเบี้ยทุกวันที่  3  มีนาคม และ

วันที่  30 กนัยายน  ของทุกปี

3.  สลากออมสินระยะยาว  ระยะเวลา  5 ปี  ลงวันที่  26  กมุภาพันธ์   2553  จ านวน 20,000,000 บาท

ครบก าหนดไถถ่อน  วันที่  26  กมุภาพันธ์  2558

4.  สลากออมสินระยะยาว  ระยะเวลา  5 ปี  ลงวันที่  28  เมษายน  2553 จ านวน 20,000,000 บาท

ครบก าหนดไถถ่อน  วันที่  28  เมษายน  2558

5.  สลากออมทรัพยธ์นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 3 ปี ลงวันที่ 25 พฤศจกิายน 2554 จ านวน

10,000,000 บาท ครบก าหนดไถถ่อน  วันที่  30  ธันวาคม  2557

หมายหตทุี่ 9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์(สทุธิ)

(หน่วย : บาท)
ยกมา เพ่ิมขึ้น ลดลง ปรับปรุง คงเหลอื

(1 ต.ค. 54) (30 ก.ย. 55)

ราคาทุน

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,082,923,492.26    270,212,281.55    40,985,401.22   -                 1,312,150,372.59    

ครุภณัฑ์ 1,007,316,811.24    138,187,294.72    52,126,365.98   37,450.00        1,093,415,189.98    

รวม 2,090,240,303.50  408,399,576.27   93,111,767.20  37,450.00       2,405,565,562.57  



ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 356,414,083.94      47,032,615.62      40,888.25         403,405,811.31      

ครุภณัฑ์ 613,539,900.20      120,305,539.38    30,261,546.42   153.79-            703,583,739.37      

รวม 969,953,984.14     167,338,155.00   30,302,434.67  153.79-           1,106,989,550.68  

มลูค่าสทุธติามบัญชี 1,120,286,319.36  241,061,421.27   62,809,332.53  37,603.79       1,298,576,011.89  

รายละเอยีดที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีดังนี้

 - ศูนยเ์ทเวศร์  ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขที่ 4098 , 4100  จ านวนเนื้อที่รวม  9 ไร่  68  ตารางวา

 - ศูนยพ์ระนครเหนือ  ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขที่ 3160 , 3161  จ านวนเนื้อที่รวม  18 ไร่  32  ตารางวา

 - ศูนยพ์ณิชยการพระนคร  ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขที่ 2104 , 2105 , 2106 , 2107 , 2112  

จ านวนเนื้อที่รวม  18 ไร่  3  งาน  99  ตารางวา

  - ศูนยช์มุพรเขตร  ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขที่ 2111  จ านวนเนื้อที่รวม  2 ไร่  72  ตารางวา
  - ศูนยโ์ชติเวช  ที่ดินเป็นที่เชา่จากวัดเทวราชกญุชรวรวิหาร  จ านวนเนื้อที่ประมาณ 1,574 ตารางวา

ณ วันที่  30  กนัยายน  2554  อาคาร ส่ิงปลูกสร้างมียอดคงเหลือราคาทุน จ านวน 1,082,923,492.26 บาท

ในจ านวนนี้บันทึกค่ากอ่สร้างอาคารเรียนและปฏบิัติการสาขาวิศวกรรมศาสตร์สูงไปเนื่องจากบันทึกปรับลดค่างานเป็นรายได้ค่าปรับ

จ านวน 1,472,844.40 บาท  มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงบัญชเีมื่อวันที่  27  กนัยายน  2555 โดยปรับลดยอดอาคารลง

ในจ านวน 1,472,844.40 บาท

หมายเหตทุี่ 10 สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน

(หน่วย : บาท)
ยกมา เพ่ิมขึ้น ลดลง ปรับปรุง คงเหลอื

(1 ต.ค. 53) (30 ก.ย. 54)

ราคาทุน 44,027,623.25        6,292,270.00        840,000.00       -                 49,479,893.25        

หัก ค่าตัดจ าหน่าย 26,115,789.34        8,008,256.57        686,112.98       -                 33,437,932.93        

มลูค่าสทุธติามบัญชี 17,911,833.91      1,715,986.57-      153,887.02      -                16,041,960.32      

หมายเหตทุี่ 11 เจ้าหน้ีระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

เงินงบประมาณ

เจา้หนี้ - หน่วยงานภายนอก 6,279,027.22         

เงินรายได้

เจา้หนี้ - หน่วยงานภายนอก 36,732,490.71        

รวมเจ้าหน้ีระยะสั้น 43,011,517.93      



หมายเหตทุี่ 12 เงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

เงินรับฝากมัดจ าประกนัซอง 3,142,200.00         

  รวมเงินรับฝากระยะสั้น 3,142,200.00        

หมายเหตทุี่ 13 ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย

(หน่วย : บาท)

ค่าสาธารณูปโภคค้างจา่ย - เงินงบประมาณ 3,276,476.93         

ค่าใชจ้า่ยค้างจา่ยอื่น - เงินงบประมาณ 99,361.35             

รวมค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 3,375,838.28        

หมายเหตทุี่ 14 เงินรับฝากระยะยาว

(หน่วย : บาท)

เงินรับฝากภาษี ณ ที่จา่ย 243,531.50            

เงินรับฝากเพื่อรอการจา่ย 338,644.08            

เงินรับฝากค่าลงทะเบียน (รวมผ่านธนาคาร) 502,560.00            

เงินรับฝากค่าจ าหน่ายใบสมัครและค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร 464,100.00            

เงินรับฝากค่าประกนัอบุัติเหตุ 1,201,530.00         

เงินรับฝากค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 5,639,781.43         

เงินรับฝากตรวจโรค 1,716,793.00         

เงินรับฝากค่าบ ารุงองค์การ/สโมสรนักศึกษา 3,370,200.00         

เงินรับฝากบัตรนักศึกษา 1,967,690.00         

เงินรับฝากปฐมนิเทศ 3,421,788.74         

เงินรับฝากปัจฉมินิเทศ 3,216,903.50         

เงินรับฝากจากการให้บริการสังคม 1,615,044.83         

เงินรับฝากโครงการสหกจิศึกษา 60,197.00             

เงินรับฝากสมทบค่าสาธารณูปโภค(บูรณะท/ส) ค่าน้ า/ค่าไฟฟ้า 364,216.24            

เงินรับฝากมัดจ าประกนัสัญญา 3,747,601.41         

เงินรับฝากพัฒนาบุคคลากร - เงินงปม. 497,962.27            

เงินรับฝากพัฒนาบุคคลากร - เงินรายได้ 8,728,877.51         

เงินรับฝากอดุหนุนทั่วไปเงินงปม. - (บริการวิชาการ) 33,756.86             

เงินรับฝากเงินอดุหนุนทั่วไป - เงินรายได้ (วิจยั/บริการ) 240,208.30            

เงินรับฝากเงินอดุหนุนชว่ยเหลือ 402,450.38            

เงินรับฝากเงินอดุหนุนงปม.-เบิกแทนหน่วยงานอื่น 2,730,668.73         

เงินรับฝากทุนจากการบริจาค (ต้นคงที่) 6,761,081.80         

เงินรับฝากเงินบริจาค (การศึกษา+วิจยั+ซ้ือครุภณัฑ์) 6,845,640.00         



เงินรับฝากกองทุน พนง.มหาวิทยาลัย 33,900,769.41        

เงินรับฝาก กยศ. 3,631,270.00         

เงินรับฝาก เงินบริหาร กยศ. 446,557.54            

เงินรับฝาก กรอ. 1,372.95               

เงินรับฝากค่าประกนัของเสียหาย (คียก์าร์ดหอพัก) 4,200.00               

เงินรับฝากรอการรับรู้ 1,000.00               

เงินรับฝาก บริจาคเพื่อการรับเสด็จฯ 1,179,959.54         

เงินรับฝากประชมุนานาชาติ 548,558.99            

รวมเงินรับฝากและเงินมดัจ าระยะสั้น 93,824,916.01      

หมายเหตทุี่ 15 รายไดส้งู/(ต่ า)กวา่ค่าใชจ้่ายสะสม

(หน่วย : บาท)

ยอดตน้งวด 1,353,655,796.51    

บวก/(หัก) รายการปรับปรุง

ค่าใชจ้า่ยปีกอ่นบันทึกต่ าไป 303,291.67            

รายได้ปีกอ่นบันทึกต่ าไป (338,725,513.51)     

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (1,472,844.40)         

บวก  รายได้สูงกว่าค่าใชจ้า่ยสุทธิ 181,229,780.06      

ยอดปลายงวด 1,194,990,510.33  

หมายเหตทุี่ 16 รายไดจ้ากงบประมาณ

(หน่วย : บาท)

รายได้จากงบบุคลากร 252,418,882.32      

รายได้จากงบลงทุน 183,650,504.23      

รายได้จากงบด าเนินงาน 139,432,607.39      

รายได้จากงบอดุหนุน 117,389,444.88      

รายได้จากงบรายจา่ยอื่น 99,264,236.96        

รายได้จากงบกลาง  211,924,118.09      

หัก เบิกเกนิส่งคืนเงินงบประมาณ (953,811.30)           

รวมรายไดจ้ากงบประมาณ 1,003,125,982.57  



หมายเหตทุี่ 17

(หน่วย : บาท)

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 - ระดับปวส. 3,181,320.00          

 - ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 181,766,433.00      

 - ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ 46,033,785.00        

 - ระดับปริญญาโท 16,064,700.00        

 - ระดับป.บัณฑิต 3,000.00               

รวมรายไดค่้าธรรมเนียมการศึกษา 247,049,238.00     

หมายเหตทุี่ 18 รายไดจ้ากแหลง่อ่ืน

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 2,059,365.00         

รายได้จากการบริจาค 487,400.33            

รายได้ค่าขายแบบกอ่สร้าง 291,100.00          

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 16,064,154.81        

รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพยข์องรัฐบาล 2,975,881.60         

รายได้ดอกเบี้ยอื่น (เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงศึกษาฯ) 12,318,278.16        

รายได้ค่าปรับ 476,944.87            

รายได้อื่น:-

 - รายได้เหลือจา่ยปีเกา่ส่งคืน 2,520,134.79    

 - รายได้สมทบ มทร. โครงการบริการวิชาการ 1,331,598.16    

 - รายได้ค่าสมัครสอบ 1,050,000.00    

 - รายได้ค่าจ าหน่ายใบสมัคร 473,100.00       

 - รายได้อื่น 7,479,606.30    12,854,439.25        

รวมรายไดจ้ากแหลง่อ่ืน 47,527,564.02      

หมายเหตทุี่ 19 ค่าใชจ้่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)

เงินเดือน 232,020,316.19      

เงินประจ าต าแหน่ง 1,461,787.11          

ค่าล่วงเวลา 4,132,180.00          

เงินตอบแทนขา้ราชการ 401,602.01            

ค่าจา้ง 49,496,653.57        

เงินเดือนพนักงานราชการ 5,231,997.81          

ค่าครองชพี 2,749,594.91          



เงินรางวัล 3,084,825.55          

เงินเดือนและค่าจา้งอื่น 64,736,271.64        

เงินชดเชยสมาช ิกบข 3,569,667.35          

เงินสมทบ กบข 5,354,501.02          

เงินสมทบ กสจ 307,080.28            

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 3,438,268.00          

ค่าเชา่บ้าน 736,350.57            

เงินชว่ยการศึกษาบุตร 2,113,533.00          

เงินชว่ยรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - รัฐ 17,599,313.40        

เงินชว่ยรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน - รัฐ 5,449,630.59          

เงินชว่ยรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 848,500.00            

รวมค่าใชจ้่ายบุคลากร 402,732,073.00     

หมายเหตทุี่ 20 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

(หน่วย:บาท)

ค่าวัสดุ 49,126,758.69        

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 7,362,273.03          

ค่าเชื้อเพลิง 2,051,228.44          

ค่าจา้งเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 37,344,384.60        

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 18,267.00              

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 7,162.00               

ค่าจา้งที่ปรึกษา 60,000.00              

ค่าเบี้ยประกนัภยั 55,052.53              

ครุภณัฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 9,530,108.33          

ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ 4,225,149.00          

ค่ารับรอง&พิธีการ 29,615.00              

ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย ์- รัฐ 24,030.00              

ค่าวิจยัและพัฒนา - บุคคลภายนอก 18,042,200.00        

ค่าชดเชยค่ากอ่สร้าง 3,188,808.52          

ค่าประชาสัมพันธ์ 7,935,048.62          

ค่าใชส้อยอื่น ๆ 20,201,569.13        

ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง 6,539,918.38          

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 63,628,849.42        

ค่าตอบแทนอื่น 964,800.00            

รวมค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ 230,335,222.69     



 

หมายเหตทุี่ 21 ค่าสาธารณปูโภค (หน่วย:บาท)

ค่าไฟฟ้า 29,196,672.02        

ค่าน้ าประปา 2,901,187.10          

ค่าโทรศัพท์ใชง้าน 1,358,277.72          

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 2,946,337.44          

ค่าบริการไปรษณียโ์ทรเลขและขนส่ง 397,846.00            

รวมค่าสาธารณปูโภค 36,800,320.28      

หมายเหตทุี่ 22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

(หน่วย : บาท)

ค่าเส่ือมราคา - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 47,032,615.62        

ค่าเส่ือมราคา - ครุภณัฑ์ 119,619,426.40      

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 8,008,256.57         

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 174,660,298.59     

หมายเหตทุี่ 23 ค่าจ าหน่ายจากการขายสนิทรัพย์

(หน่วย : บาท)

รายรับจากการขายครุภณัฑ์ 2,349,045.20          

ค่าจ าหน่ายครุภณัฑ์ Interface 999,122.71            

รวมค่าจ าหน่ายจากการขายสนิทรัพย์ 1,349,922.49        



หมายเหตทุี่ 25 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2554)

งบสทุธิ เบิกจ่าย คงเหลอื

รวมงบประมาณ

แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏริูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร -                       

งบด าเนินงาน -                       

งบลงทุน (เงินกนั) 86,967,522.37         65,958,192.37         21,009,330.00         

งบเงินอดุหนุน -                       

งบรายจา่ยอื่น (เงินกนั) 19,910,081.63         15,510,550.00         4,399,531.63           

รวม 106,877,604.00      81,468,742.37        25,408,861.63        

 

รายการ



หมายเหตุที่ 24 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน ( 2555)

งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

(เงินกันไม่มีหน้ี) (เงินกันมีหน้ี)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 782,713,239.00  15,578,579.65      60,888,526.10    705,551,634.85    694,498.40     

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร 180,224,954.02   180,213,719.39    11,234.63        

งบด าเนินงาน 116,746,238.58   116,746,238.58    -                

งบลงทุน 164,015,577.37   7,000,000.00         43,876,526.10     113,139,051.27    -                

งบเงินอุดหนุน 78,421,085.46     78,421,085.46      -                

งบรายจ่ายอื่น 94,045,660.99     8,578,579.65         9,110,000.00      76,357,081.34      -                

รวม 633,453,516.42  15,578,579.65      52,986,526.10    564,877,176.04    11,234.63       

งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

งบบุคลากร 75,442,505.98     75,442,505.98      -                

งบด าเนินงาน 17,553,817.49     17,553,817.49      -                

งบลงทุน 10,943,105.85     7,902,000.00      3,041,105.85        -                

งบเงินอุดหนุน 15,862,897.65     15,862,897.65      -                

งบรายจ่ายอื่น 1,520,920.94      1,520,920.94        -                

รวม 121,323,247.91  7,902,000.00      113,421,247.91    -                

งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน 5,430,635.67      5,430,635.67        -                

งบรายจ่ายอื่น

รวม 5,430,635.67     5,430,635.67       -                

รายการ

รายการ

รายการ



งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน :  อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลผลิต :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น 3,830,200.00      3,159,436.23        670,763.77     

รวม 3,830,200.00     3,159,436.23       670,763.77     

งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน :  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ผลผลิต :   ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน 7,355,100.00      7,355,100.00        -                

งบรายจ่ายอื่น

รวม 7,355,100.00     7,355,100.00       -                

งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน :  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน 5,580,600.00      5,580,600.00        -                

งบรายจ่ายอื่น

รวม 5,580,600.00     5,580,600.00       -                

งบประมาณเบิกแทนกัน

เบิกแทน-สกอ. (งบเงินอุดหนุน) 1,245,839.00      1,245,839.00     -                

เบิกแทน-สกอ. (งบรายจ่ายอื่น) 60,000.00          60,000.00         -                

เบิกแทน-กระทรวงวิทยาศาสตร์ (งบเงินอุดหนุน) 3,347,600.00      3,347,600.00     -                

เบิกแทน-ส านักนายกรัฐมนตรี (งบรายจ่ายอื่น) 1,086,500.00      1,074,000.00        12,500.00       

-                

รวม 5,739,939.00     -                     -                  5,727,439.00       12,500.00       

รายการ

รายการ

รายการ



 



หมายเหตุที่  26      รายงานรายได้แผ่นดิน

(หน่วย:บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

รายรับจากการขายครุภัณฑ์ 1,074,124.80              

ดอกเบีย้แผ่นดิน - หน่วยงานอ่ืน 91,320.90                  

รายได้จากการริบทรัพยแ์ละชดเชยค่าเสียหาย 12,000.00               

เงินเหลือจ่ายปีเก่า 3 5,297,517.10              

รายได้ไม่ใช่ภาษีอ่ืน -                          

รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 6,474,962.80         

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 6,474,962.80         

รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 6,474,962.80         

-                         



2555 2554 ผลตา่ง ร้อยละ

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ 1,003,125,982.57       1,034,309,671.15       (31,183,688.58)       -3.01%

รวมรายไดจ้ากรัฐบาล 1,003,125,982.57  1,034,309,671.15  (31,183,688.58)  -3.01%

รายไดจ้ากแหลง่อ่ืน -                   
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 247,049,238.00         246,387,106.58          662,131.42           0.27%

รายได้อื่น 47,527,564.02           34,008,181.99           13,519,382.03       39.75%

รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน 294,576,802.02        280,395,288.57        14,181,513.45       5.06%

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงานทั้งสิ้น 1,297,702,784.59  1,314,704,959.72  (17,002,175.13)  -1.29%

ค่าใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 402,732,073.00         360,327,370.00          42,404,703.00       11.77%

ค่าบ าเหน็จบ านาญ 171,915,085.46         171,746,193.67          168,891.79           0.10%

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 64,792,692.83           59,144,542.87           5,648,149.96         9.55%

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 9,844,131.91             11,828,833.48           5,648,149.96         47.75%

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 230,335,222.69         229,023,886.51          1,311,336.18         0.57%

ค่าสาธารณูปโภค 36,800,320.28           30,295,555.89           6,504,764.39         21.47%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 174,660,298.59         166,018,182.92          8,642,115.67         5.21%

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 26,704,735.41           27,152,202.16           8,642,115.67         31.83%

ค่าใช้จ่ายอื่น 38,366.85                 312.00                     38,054.85             12197.07%

รวมค่าใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 1,117,822,927.02  1,055,537,079.50  62,285,847.52   5.90%
รายไดส้งู/ต่ ากว่าค่าใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน 179,879,857.57    259,167,880.22     (79,288,022.65)  -30.59%

รายได้/ค่าใชจ้า่ยที่ไมเ่กิดจากการด าเนินงาน -                   
ก าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,349,922.49             (2,342,677.91)            992,755.42-           42.38%

รวมรายได้/ค่าใชจ้า่ยที่ไมเ่กิดจากการด าเนินงาน 1,349,922.49        (2,342,677.91)       992,755.42-       42.38%
รายไดส้งู/(ต่ า) กว่าค่าใชจ้า่ยสทุธิ 181,229,780.06    256,825,202.31     (992,755.42)      -0.39%

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
งบรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย

ระหว่างวันที่  1  ตลุาคม  2554 - 30  กันยายน  2555
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