


บทสรุปและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
1. บทสรุปรายงานการเงิน

• ฐานะทางการเงิน 

• ผลการด าเนินงาน



สินทรัพย์หมุนเวียน 43.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
56.52 

หนี้สินหมุนเวียน 3.01 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 8.89 

ทุน 88.10 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30  กันยายน  2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ทุน

แผนภูมิที่ 1



รายได้จากงบประมาณ
77.27 

รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ 18.42 

รายได้อื่น 4.31 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายได้จากการด าเนินงาน

ณ วันที่ 30  กันยายน  2558

รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้อื่น

แผนภูมิที่ 2



ค่าใช้จ่ายบุคลากร 29.59 

ค่าบ าเหน็จบ านาญ 11.86 

ค่าตอบแทน 5.56 

ค่าใช้สอย 15.87 

ค่าวัสดุ 3.48 

ค่าสาธารณูปโภค 2.74 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 10.42 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
และบริจาค 5.19 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
ณ วันที่ 30  กันยายน  2558

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าบ าเหน็จบ านาญ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

แผนภูมิที่ 3



สรุป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินประจ า ปีงบประมาณ 2558  ดี 
เพราะมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ส่งผลให้รายได้สะสมเพิ่มขึ้น
และสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 



การวิเคราะห์รายงานการเงิน
2. การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเปรียบเทียบภาพรวม (งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได)้
• งบแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทยีบ ปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2557
• งบแสดงผลการด าเนินงาน – รายได้จากการด าเนนิงาน 
• งบแสดงผลการด าเนินงาน – ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน



 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 และ ปีงบประมาณ 2557

ณ วันที่ 30  กันยายน  2558

ปี 2558

ปี 2557

แผนภูมิที่ 4

42.79%

(5.01%)

11.18%

42.74%
82.23%

17.35%

10.39%
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบเปรียบเทียบ - งบรายได้จากการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558 และ  ปีงบประมาณ 2557

ณ วันที่ 30  กันยายน  2558

ปี 2558

ปี 2557

แผนภูมิที่ 5

16.72%

11.80%

60.89%
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งบค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558 และ  ปีงบประมาณ 2557

ณ วันที่ 30  กันยายน  2558

ปี 2558

ปี 2557

9.66%

แผนภูมิที่ 6

6.43%

76.50%

6.23%

34.73%
18.71%

2.18%

2.19%



สรุป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน จะเห็นได้
จากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ส่งผลให้รายได้สะสม และ
สินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน



การวิเคราะห์รายงานการเงิน
3. การวิเคราะห์การรับ – จ่าย เงินงบประมาณเงินรายได้
• รายงานการรับ – จ่าย (เงินรายได้)
• รายงานการรับ – จ่าย (เงินรายได)้ รายละเอียด 



รายรับจากการจัด
การศึกษา 81.39 

รายรับค่าเช่าทรัพย์สิน
0.71 

รายรับดอกเบ้ียจากการ
ลงทุน 9.96 

รายรับอื่น 7.94 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงานการรับ – จ่าย   (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2558

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30  กันยายน 2558

รายรับจากการจัดการศึกษา

รายรับค่าเช่าทรัพย์สิน

รายรับดอกเบ้ียจากการลงทุน

รายรับอื่น

แผนภูมิที่ 7
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
รายงานการรับ – จ่าย  (เงนิรายได้) เปรียบเทียบ  ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม – 30  กนัยายน

ปี 2558

ปี 2557

แผนภูมิที่ 8

11.71%

23.56%
11.37% 165.20% 18.82%

22.57%

(3.01%)
23.60%

24.51%



การวิเคราะห์รายงานงบการเงิน
4. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราสว่นทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
• 1.  การประเมินฐานะการเงิน 

– 1.1  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) 
– 1.2  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) 

• 2. การประเมินความความเสี่ยงในช าระหนี้ 
– 2.1  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt-to-Asset Ratio)
– 2.2  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน (Debt-to-Equity Ratio) 

• 3.  การประเมินประสิทธิภาพในการท าก าไร
– 3.1  อัตราผลตอบแทน (ก าไรสุทธิ) จากสินทรัพย์รวมท้ังหมด (Return on Asset : ROA)
– 3.2  อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) 
– 3.3 อัตราส่วนจ านวนสินทรัพย์ทั้งสิ้นต่อนักศึกษา  โดยค านวณจาก

จ านวนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นต่อนักศึกษา 



4.การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)

1.  การประเมินฐานะการเงิน  โดยประเมินจากอัตราส่วนวัดความคล่องตัวทางการเงิน

ปี 2558 ปี 2557

1.1  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) 

= สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน  14.42 6.09

• แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความคล่องตัวทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก ทั้งนี้
เนื่องจากในปีปัจจุบัน สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้จากปีก่อน อัตราส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ถือ
ว่ามีสภาพคล่องที่ยังสูงมากในอัตรา 14 : 1 



การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)

ปี 2558 ปี 2557
1.2  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) 

= (สินทรัพย์หมุนเวียน– สินค้าคงเหลือ)/หนี้สินหมนุเวียน  13.99 5.74

• แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  มีความคล่องตัวทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ทั้งนี้เนื่องจากในปีปัจจุบันสินทรัพย์หมุนเวียน และวัสดุคงคลัง เพิ่มขึ้นสูง แต่ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียน
ลดลง จะเห็นได้ว่าจากอัตราส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ถือว่ามีสภาพคล่องที่ยังสูง
ในอัตรา 14 : 1



การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)

2. การประเมินความความเสี่ยงในช าระหนี้ เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการช าระหนี้ โดยที่ส่วนใหญห่นี้สินท่ี
เกิดจากเงินรับฝาก สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

ปี 2558 ปี 2557

2.1  อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt-to-Asset Ratio) 

= หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม 0.119 0.113

• แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีหน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นสัดส่วนสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นปีก่อน หนี้สินส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น คือเงินรับฝากและเงินมัดจ า เจ้าหนี้เงินโอนและรายการเงินอุดหนุน
ระยะยาว



การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)

ปี 2558 ปี 2557

2.2  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน (Debt-to-Equity Ratio) 

= หนี้สินรวม/ส่วนของทุน 0.135 0.127

• จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีอัตราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของทุน ในปี 2558  ร้อยละ 0.135 
และ ปี 2557  ร้อยละ 0.127 จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงในการก่อหนี้ที่สูงขึ้น ซึ่งหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสว่นใหญ่ของมหาวิทยาลยั 
เป็นรายการเงินรับฝากและเงินมัดจ าระยะยาว  



การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
3.  การประเมินประสิทธิภาพในการท าก าไร  การประเมินความสามารถในการบริหารงานเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ท่ีมีอยู่ขององค์กร อัตราส่วนน้ีเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบระหว่างรายได้ทั้งสิ้น 
เทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวร

ปี 2558 ปี 2557

3.1  อัตราผลตอบแทน (ก าไรสุทธ)ิ จากสินทรัพย์รวมทั้งหมด (Return on Asset : ROA) 

= ก าไรสุทธ/ิสินทรัพย์รวม 0.082 0.050

• จะเห็นได้ว่าในปีปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยท์ั้งสิ้น 0.082  รอบ 
ในปีก่อน 0.050 รอบ  จากผลลัพธ์บอกให้ทราบว่าความสามารถของมหาวิทยาลัยในการใช้สินทรัพย์ทั้งสิ้นมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากปีก่อน หรืออาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยมีการใช้สินทรัพย์ไปและก่อให้เกิดรายได้ 0.082 รอบ 



การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)

ปี 2558 ปี 2557

3.2  อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) 

= ก าไรสุทธ/ิส่วนของผู้ถือหุ้น 0.093 0.057

• จะเห็นได้ว่าในปีปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีอัตราหมุนเวียนของก าไรสุทธิต่อส่วนของทุน 
0.093 รอบ ในปีก่อน 0.057 รอบ  ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่า ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการใช้เงินทุนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  หรืออาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยมีการใช้เงินทุนจากส่วนของทุนและก่อให้เกิดรายได้ 
0.093 รอบ  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีรายได้ที่เพิ่มขึน้ 



การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)

ปี 2558 ปี 2557
3.3 อัตราส่วนจ านวนสินทรัพย์ท้ังสิ้นต่อนักศึกษา โดยค านวณจาก

จ านวนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้นต่อนักศึกษา 111,046.65 104,292.55
• แสดงให้เห็นว่า สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์)  อาคารสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

ต่อจ านวนนักศึกษาโดยอัตราส่วนในปีปัจจุบัน 111,046.65 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน และปีก่อน 104,292.55 บาท  
อัตราส่วนปีนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนและอุปกรณ์ SMART CLASSROOM  E-CLASSROOM เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาตกออก  ติดตั้ง 
WIFI ให้อาจารย์และนักศึกษา มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยใีนการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 มีการจัดซ้ือ
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ROSETTA STONE และ SPEEX เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษมีอาจารย์ และนักศึกษา  
รวมถึงระบบทะเบียนและบริการการศึกษา จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ระบบงาน
ทะเบียนสามารถให้บริการงานทะเบยีนกับนักศึกษาและบูรณาการข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  และเพื่อให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF)



5.รายงานสถานะการลงทุน

1. ปี 2558
2. รายงานสถานการณ์ลงทุนปี 2558 และ ปี 2557
3. รายงานผลตอบแทนจากการลงทุน ปี 2558 และ 
ปี 2557



ครบ
ก ำหนด ปี 58 ปี 57 เงินตน้ ดอกเบีย้ เงินตน้ ดอกเบีย้ เงินตน้ ดอกเบีย้ เงินตน้ ดอกเบีย้

เงินลงทนุระยะสัน้ ไม่เกิน 12 เดอืน
 - ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 355,000,000.00     7,424,369.86   245,000,000.00      4,369,342.45     110,000,000.00    3,055,027.41    
 - ธนำคำรกรุงเทพ 180,000,000.00     4,501,705.47   80,000,000.00        5,212,547.94     100,000,000.00    (710,842.47)     
 - ธนำคำรกรุงเทพ -                    1,290,958.90   -                     -                 -                   1,290,958.90    
 - ธนำคำรเกยีรตินำคิน -                    -               -                     380,136.99       -                   (380,136.99)     
 - ธนำคำรออมสิน 80,000,000.00       67,260.28       30,000,000.00        830,958.90       50,000,000.00     (763,698.62)     
 - ธนำคำรออมสิน -                    830,958.90      -                     -                 -                   830,958.90      
 - ธนำคำรไทยพำณิชย์ -                    -               -                     585,902.95       -                   (585,902.95)     
 - ธนำคำรกรุงไทย -                    -               -                     1,199,928.14     -                   (1,199,928.14)   
 - ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย 90,000,000.00       3,048,698.64   70,000,000.00        628,767.12       20,000,000.00     2,419,931.52    
รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 61.72   41.61   705,000,000.00     17,163,952.05 425,000,000.00     13,207,584.49  280,000,000.00   3,956,367.56   65.88   29.96    

บญัชีเงินลงทนุระยะยาว (มากกว่า 12 เดอืน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ -                    56,054.79       20,000,000.00        2,215,410.96     (20,000,000.00)     (2,159,356.17)   
ธนำคำรกรุงเทพฯ -                    1,636,256.00   175,000,000.00      6,250,000.00     (175,000,000.00)   (4,613,744.00)   
ธนำคำรกรุงไทย 70,000,000.00       2,197,534.32   20,000,000.00        740,000.04       50,000,000.00     1,457,534.28    
ธนำคำรไทยพำณิชย์ 95,000,000.00       2,184,383.56   95,000,000.00        874,520.55       -                   1,309,863.01    
ธนำคำรไทยพำณิชย์ -                    3,124,972.60   -                     -                 -                   3,124,972.60    
ธนำคำร แลนด์แอนด์เฮ้ำท์ -                    797,808.22      20,000,000.00        -                 (20,000,000.00)     797,808.22      
รวมเงินลงทนุระยะยาว 14.44   32.31   165,000,000.00     9,997,009.49   330,000,000.00     10,079,931.55  165,000,000.00-   82,922.06-       (50.00)  (0.82)     

รวมเงินตน้ + ดอกเบีย้ 76.16   73.92   870,000,000.00     27,160,961.54 755,000,000.00     23,287,516.04  115,000,000.00   3,873,445.50   15.88   29.13    

เงินฝากประเภทออมทรัพยพิ์เศษ
 - เงินฝำก ประเภทออมทรัพย์พเิศษ  สหกรณ์กระทรวงศึกษำฯ 150,000,000.00     150,000,000.00      -                
 - ดอกเบีย้เงินฝำก สหกรณ์กระทรวงศึกษำฯ 22,279,314.12       5,875,105.16   16,404,208.96        5,674,751.09     5,875,105.16       200,354.07      
รวมเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยพิ์เศษ 15.08   16.29   172,279,314.12     5,875,105.16   166,404,208.96     5,674,751.09    5,875,105.16      200,354.07     3.53     3.53      

สลำกออมทรัพย์ 3 ปี (ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรฯ) 22 ธ.ค. 60 10,000,000.00       185,000.00      10,000,000.00        184,000.00       -                   1,000.00         
สลำกออมสินพเิศษ 3 ปี (ธนำคำรออมสิน) 12 ม.ิย. 59 50,000,000.00       50,000,000.00        -                   -                
สลำกออมสินพเิศษ 3 ปี (ธนำคำรออมสิน) 26 ก.พ. 61 20,000,000.00       1,336,400.00   20,000,000.00        1,879,800.00     -                   (543,400.00)     
สลำกออมสินพเิศษ 3 ปี (ธนำคำรออมสิน) 28 เม.ย. 61 20,000,000.00       20,000,000.00        -                   -                
สลาก/พันธบตัร 8.75     9.79     100,000,000.00     1,521,400.00   100,000,000.00     2,063,800.00    -                   (542,400.00)    -      (26.28)   

รวมเงินตน้ + ดอกเบีย้ 23.84   26.08   272,279,314.12     7,396,505.16   266,404,208.96     7,738,551.09    5,875,105.16      (342,045.93)    2.21     (4.42)     

รวมทัง้สิน้ 100.00  100.00  1,142,279,314.12  34,557,466.70 1,021,404,208.96   31,026,067.13  120,875,105.16   3,531,399.57   11.83   11.38    

          รายงานสถานะการลงทุนประจ าปงีบประมาณ 2558 และ 2557
              มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

           ณ วนัที่  30  กันยายน

รายการ สัดส่วน ป ี2558 ป ี2557 เพ่ิม/(ลด) คิดเปน็ร้อยละ



เงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษ 15.08 

เงินลงทุนระยะสั้น  ไม่เกิน 
12 เดือน 61.72 

เงินลงทุนระยะยาว  
มากกว่า 12 เดือน 23.20 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงานสถานะการลงทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2557 – 30  กันยายน  2558

เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ

เงินลงทุนระยะสั้น  ไม่เกิน 12 เดือน

เงินลงทุนระยะยาว  มากกว่า 12 เดือน

แผนภูมิที่ 9



รายงานสถานะการลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2558 และ 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2558 และ 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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