
 
 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
  เพ่ือใหการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     
เปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองตามความในมาตรา ๔๓(๙) ประกอบกับมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๔๓(๙) ประกอบกับมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุมครั้ง
ที่  ๒/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงไดกําหนดหลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงาน
งบการเงินประจําปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไวดังนี้ 
  ๑.  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “หลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําป   
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗”  

 ๒.  ในประกาศนี้ 
 “รอบระยะบัญชี” หมายความวา รอบระยะเวลาบัญชีนับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน และ 

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ขอปถัดไป 
  ๓.  ประกาศนี้ใหใชตั้งแตรอบระยะบัญชีป พ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนไป 
  ๔.  ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําแบบรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับ   
อนุญาตและแบบรายงานงบการเงินของกองทุนประเภทตางๆ  เม่ือสิ้นงวดบัญชีหนึ่งๆ ดังนี้ 
      (๑)  แบบ  รกอ.  ๕/๑ รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
      (๒)  แบบ  รกอ.  ๕/๒ งบดุลรวม 
      (๓)  แบบ  รกอ.  ๕/๒.๑ งบดุล - กองทุนทั่วไป 
      (๔)  แบบ  รกอ.  ๕/๒.๒ งบดุล - กองทุนทรัพยสินถาวร 
      (๕)  แบบ  รกอ.  ๕/๒.๓ งบดุล - กองทุนวิจัย 
      (๖)  แบบ  รกอ.  ๕/๒.๔ งบดุล - กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 
      (๗)  แบบ  รกอ.  ๕/๒.๕ งบดุล - กองทุนพัฒนาบุคลากร 
      (๘)  แบบ  รกอ.  ๕/๒.๖ งบดุล – กองทุนสงเคราะห 
 (๙)  แบบ  รกอ.  ๕/๒.๗ งบดุล – กองทุนอ่ืน 
 (๑๐)  แบบ  รกอ.  ๕/๓ งบรายไดคาใชจายรวม  และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
      ทุนสะสมรวม  
 

 



๒ 
 

(๑๑)  แบบ  รกอ.  ๕/๓.๑ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
    ทุนสะสม - กองทุนทั่วไป 
(๑๒)  แบบ  รกอ.  ๕/๓.๒ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

 ทุนสะสม - กองทุนทรัพยสินถาวร 
(๑๓)  แบบ  รกอ.  ๕/๓.๓ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ทุนสะสม - กองทุนวิจัย 
(๑๔)  แบบ  รกอ.  ๕/๓.๔ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ทุนสะสม - กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 
(๑๕)  แบบ  รกอ.  ๕/๓.๕ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ทุนสะสม - กองทุนพัฒนาบุคลากร 
(๑๖)  แบบ  รกอ.  ๕/๓.๖ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ทุนสะสม - กองทุนสงเคราะห 
(๑๗)  แบบ  รกอ.  ๕/๓.๗ งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ทุนสะสม - กองทุนอ่ืน 
(๑๘)  แบบ  รกอ.  ๕/๔ งบกระแสเงินสดรวม  
(๑๙)  แบบ  รกอ.  ๕/๕ หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
(๒๐)  แบบ  รกอ.  ๕/๖ รายละเอียดรายได  
(๒๑)  แบบ  รกอ.  ๕/๗ รายละเอียดคาใชจาย 
(๒๒)  แบบ  รกอ.  ๕/๘ รายละเอียดสินทรัพยไมหมุนเวียนและคาเสื่อมราคา 

สะสม  

 ๕.  การจัดทํางบการเงินตามระบบบัญชีกองทุนใหเปนไปตามหลักการและวิธีการ ทายประกาศนี้ 

 ๖.  กรณีที่มีกองทุนอ่ืนนอกจากที่ระบุขางตน  ใหแสดงงบดุล งบรายไดคาใชจาย และงบแสดง       
การเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของกองทุน นั้นๆ โดยอนุโลมตามแนบทายประกาศฯนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 

(ศาสตราจารยพจน  สะเพียรชัย) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง หลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําป 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
แบบ  รกอ.  5/1 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

 

เสนอ  สภา………(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)…………….. 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม  ณ  วันที่  ....  .........  25...  และ  25...  งบรายไดคาใชจายรวม 

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม  และงบกระแสเงินสดรวม  รวมทั้งงบดุลกองทุน  งบรายได

คาใชจาย  และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมกองทุน สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ  
(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  ซึ่งอธิการบดีของ(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) เปนผูรับผิดชอบ 

ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง

ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจา

ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผล วางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน

จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ (ระบุชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งผูบริหาร

เปนผูจัดทําขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน

โดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา 

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่.. ..........  25... และ  25..  ผลการ 
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ (ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน)  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

     (ลายมือช่ือ).................................. 

        (.....................................) 
     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.............. 

 

ชื่อและที่ตั้งสํานักงาน..................................... 

 

วันที่............................... 
 
 
 
 
 



 
แบบ รกอ. 5/2 

(ชื่อสถาบัน) 

งบดุลรวม 

ณ  วันที่  ....  ...............  25..  และ  25.. 

 

                                                                            หนวย : บาท 

  25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปที่ผานมา) 

 
        สินทรัพย 
 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 

 เงินฝากสถาบันการเงิน 

 เงินลงทุนชั่วคราว 

 ลูกหนี้ - สุทธิ 

 สินคาคงเหลือ 

 รายไดคางรับ 

 คาใชจายลวงหนา 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น     ______________     ______________ 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน    ______________     ______________ 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 

 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ     

     ที่ดิน 

     อาคาร 

     หนังสือ 

     อุปกรณ 

สินทรัพยไมมีตัวตน     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น     ______________ ______________ 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 

   รวมสินทรัพย    ______________ ______________ 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
        หนี้สินและเงินกองทุน 
หนี้สินหมุนเวียน                             
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 เจาหนี้ 
 เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
 เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต     
 รายไดรับลวงหนา                                
 เงินประกันความเสียหาย                   
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
      คาใชจายคางจาย 
      ทุนการศึกษาคางจาย 
      เงินกองทุนบําเหน็จพนักงานคางจาย 
      เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต 
      หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ              ____________     ____________ 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน                              ____________     ____________
หนี้สินไมหมุนเวียน                             

เงินกูยืมระยะยาว                                               
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน                         

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น               ____________     ____________
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน             ____________     ____________
   รวมหนี้สิน           ____________     ____________
เงินกองทุน  
     ทุนจากผูรับใบอนุญาต  กองทุนทั่วไป                        
        กองทุนทรัพยสินถาวร                  
        กองทุนวิจัย                
        กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี   
        กองทุนพัฒนาบุคลากร   
        กองทุนสงเคราะห     
        กองทุนอื่น             ____________     ____________ 
   รวมทุนจากผูรับใบอนุญาต           ____________     ____________ 
     ทุนจากการไดรับบริจาค  กองทุนทั่วไป                        
         กองทุนทรัพยสินถาวร                  
         กองทุนวิจัย              
         กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี   
         กองทุนพัฒนาบุคลากร   
         กองทุนสงเคราะห     
         กองทุนอื่น             ____________     ____________ 
   รวมทุนจากการบริจาค  (ทุนที่ใชไดแตดอกผล)      ____________     ____________ 



 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 

 

     ทุนสะสม        กองทุนทั่วไป                        

         กองทุนทรัพยสินถาวร                  

         กองทุนวิจัย   

         กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี   

         กองทุนพัฒนาบุคลากร     

         กองทุนสงเคราะห                
         กองทุนอื่น             ____________       ____________ 

   รวมทุนสะสม            ____________       ____________     

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน 

             รวมเงินกองทุน           ____________       ____________

    รวมหนี้สินและเงินกองทุน          ____________        ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ รกอ. 5/2.1 

(ชื่อสถาบัน) 

งบดุล  -  กองทุนทั่วไป  

ณ  วันที่  ....  ...............  25.. และ  25..   

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
   สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน                           

เงินสด 

เงินฝากสถาบันการเงิน                 

เงินลงทุนชั่วคราว                        

ลูกหนี้ - สุทธิ                                 

ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ                    

สินคาคงเหลือ 

รายไดคางรับ 

คาใชจายลวงหนา 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            ____________       ____________

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน           ____________       ____________

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว                          

สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น            ____________       ____________

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน           ____________       ____________ 

   รวมสินทรัพย                       ____________       _____    _____ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
   หนี้สินและเงินกองทุน  
หนี้สินหมุนเวียน                             

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน      

เจาหนี้                                

เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 

เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต 

รายไดรับลวงหนา 

เงินประกันความเสียหาย                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

     คาใชจายคางจาย 

     เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต 

     เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                              ____________       ____________

  รวมหนี้สินหมุนเวียน                              ____________       ____________

หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาว 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น              ____________       ____________

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน             ____________       ____________

   รวมหนี้สิน             ____________       ____________ 

เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                             

ทุนจากการไดรับบริจาค      

ทุนสะสม        

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน             ____________       ____________

  รวมเงินกองทุน             ____________       ____________ 

   รวมหนี้สินและเงินกองทุน                 _  __________       _    _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ  รกอ.  5/2.2 
(ชื่อสถาบัน) 

งบดุล  -  กองทุนทรัพยสินถาวร  

ณ  วันที่  ....  ...............  25..  และ  25..  

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
   สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน  

เงินสด 

เงินฝากสถาบันการเงิน             

เงินลงทุนชั่วคราว                                  

ลูกหนี้ - สุทธิ 

ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ             ____________       ____________ 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน                         ____________       ____________ 

สินทรัพยไมหมุนเวียน                                 

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ - สุทธิ                 ____________       ____________ 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน           ____________       ____________ 

   รวมสินทรัพย           ____________         ___________ 

   หนี้สินและเงินกองทุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้ 

เจาหนี้-กองทุนตางๆ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                     ____________       ____________ 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน           ____________       ____________ 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

 ................................            ____________       ____________ 

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน           ____________       ____________ 

   รวมหนี้สิน           ____________       ____________ 

เงินกองทุน 

ทุนจากผูรับใบอนุญาต 

ทุนจากการไดรับบริจาค 

ทุนสะสม        

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน             ____________       ____________ 

  รวมเงินกองทุน            ____________       ____________ 

   รวมหนี้สินและเงินกองทุน          ____________          __________ 
 



 

แบบ  รกอ.  5/2.3 
(ชื่อสถาบัน) 

งบดุล  -  กองทุนวิจัย 

ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
   สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 

เงินฝากสถาบันการเงิน             

เงินลงทุนชั่วคราว                                

ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ            ____________         ____________

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน           ____________         ____________ 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

ครุภัณฑและอุปกรณเพื่อการวิจัย - สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตน                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น           ____________         ____________ 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน          ____________         ____________

   รวมสินทรัพย         ____________            ________ __  
 

 หนี้สินและเงินกองทุน                 
หนี้สินหมุนเวียน       

เจาหนี้                                      

เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น          ____________         ____________

  รวมหนี้สินหมุนเวียน         ____________         ____________

หนี้สินไมหมุนเวียน 

 ................................          ____________         ____________

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน         ____________         ____________

   รวมหนี้สิน         ____________         ____________

เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                                   

ทุนจากการไดรับบริจาค             

ทุนสะสม 

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน         ____________         ____________

  รวมเงินกองทุน         ____________         ____________

  รวมหนี้สินและเงินกองทุน        ____________            ________ __ 
 



 

แบบ  รกอ.  5/2.4 
(ชื่อสถาบัน) 

งบดุล  -  กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 

ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
   สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 

เงินฝากสถาบันการเงิน             

เงินลงทุนชั่วคราว                               

ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ           ____________         ____________

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน          ____________         ____________

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

หนังสือและวารสารวิชาการ                                

ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด                               ____________         ____________

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน          ____________         ____________

   รวมสินทรัพย          ____________            ________ __ 
 

  หนี้สินและเงินกองทุน                 
หนี้สินหมุนเวียน       

เจาหนี้                                      

เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น          ____________         ____________

  รวมหนี้สินหมุนเวียน         ____________         ____________

หนี้สินไมหมุนเวียน 

 ................................          ____________         ____________

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน         ____________         ____________

   รวมหนี้สิน         ____________         ____________

เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                                   

ทุนจากการไดรับบริจาค             

ทุนสะสม 

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน         ____________         ____________

  รวมเงินกองทุน         ____________         ____________

   รวมหนี้สินและเงินกองทุน       ____________            ________ __ 
 



 
แบบ  รกอ.  5/2.5 

(ชื่อสถาบัน)                                           

งบดุล  -  กองทุนพัฒนาบุคลากร  

ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
   สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 

เงินฝากสถาบันการเงิน                

เงินลงทุนชั่วคราว                                      

ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ         ____________         ____________

รวมสินทรัพย                                               ____________            ________ __ 

  
   หนี้สินและเงินกองทุน  
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้                                     

เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                                        

     ทุนการศึกษาคางจาย                           ____________         ____________

  รวมหนี้สินหมุนเวียน        ____________         ____________

หนี้สินไมหมุนเวียน 

 ................................         ____________         ____________

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน        ____________         ____________

   รวมหนี้สิน        ____________         ____________

เงินกองทุน  

ทุนจากผุรับใบอนุญาต                                  

ทุนจากการไดรับบริจาค             
ทุนสะสม 

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน         ____________         ____________

  รวมเงินกองทุน         ____________         ____________

   รวมหนี้สินและเงินกองทุน          ____________            ________ __ 
 
 
 
 



 
แบบ  รกอ.  5/2.6 

(ชื่อสถาบัน)                                           

งบดุล  -  กองทุนสงเคราะห  

ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
   สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 

เงินฝากสถาบันการเงิน               

เงินลงทุนชั่วคราว                                     

ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ          ____________         ____________ 

รวมสินทรัพย         ____________            ________ __ 

 
   หนี้สินและเงินกองทุน  
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้                                     

เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                                         

     เงินกองทุนบําเหน็จพนักงานคางจาย                    

     ทุนการศึกษาคางจาย         ____________         ____________

รวมหนี้สินหมุนเวียน                      ____________         ____________ 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินทุนบําเหน็จพนักงาน          ____________         ____________ 

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน         ____________         ____________ 

 

  รวมหนี้สิน         ____________         ____________ 

 

เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                                  

ทุนจากการไดรับบริจาค    

ทุนสะสม 

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน          ____________         ____________ 

  รวมเงินกองทุน         ____________         ____________ 

   รวมหนี้สินและเงินกองทุน       ____________            ________ __ 



 
แบบ  รกอ.  5/2.7 

(ชื่อสถาบัน)                                           

งบดุล  -  กองทุนอื่น  

ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
   สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 

เงินฝากสถาบันการเงิน                

เงินลงทุนชั่วคราว                                      

ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ           ____________         ____________ 

รวมสินทรัพย                                                 ____________            ________ __ 
 
   หนี้สินและเงินกองทุน  
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้                                     

เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                                     ____________         ____________

  รวมหนี้สินหมุนเวียน          ____________         ____________

หนี้สินไมหมุนเวียน 

 ................................           ____________         ____________

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน          ____________         ____________

   รวมหนี้สิน          ____________         ____________ 

เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                                  

ทุนจากการไดรับบริจาค          

ทุนสะสม 

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน           ____________         ____________

  รวมเงินกองทุน           ____________         ____________

   รวมหนี้สินและเงินกองทุน         ____________            ________ __ 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ รกอ 5/3 

(ชื่อสถาบัน).......... . 

งบรายไดคาใชจายรวม  และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ ......   ................... 25...และ 25...  

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
รายได                    
    รายไดจากการดําเนินงาน  : 

         รายไดจากการเรียนการสอน  [แบบ รกอ.5/6)] 

         รายไดจากการวิจัย  [แบบ รกอ.5/6)] 

         รายไดจากการบริการทางวิชาการ  [แบบ รกอ.5/6)] 

         รายไดจากการดําเนินงานอื่น           ____________         ____________ 

 รวมรายไดจากการดําเนินงาน      

    รายไดจากการบริจาค 

    ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ 

    รายไดอื่น 

        เงินอุดหนุนจากการวิจัย 

        ดอกผลจากเงินบริจาค 

        คาธรรมเนียม 

        คาปรับ 

        คาเชารับ           ____________     ____________

  รวมรายได         ____________     ____________ 

คาใชจาย 
    คาใชจายอาคารและสถานที่ (ไมรวมคาเสื่อมราคา)  [แบบ รกอ.5/7)] 

    คาใชจายการเรียนการสอน  [แบบ รกอ.5/7)] 

    คาใชจายการบริหาร  [แบบ รกอ.5/7)] 

    คาใชจายในการวิจัย  [แบบ รกอ.5/7)] 

    คาใชจายในการบริการทางวิชาการ 

    คาเสื่อมราคา  : 

         อาคาร และสวนปรับปรุง 

         ครุภัณฑและอุปกรณ  

         หนังสือและวารสารวิชาการ 

         ยานพาหนะ 

     ดอกเบี้ยจาย 



 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 

     ทุนการศึกษาของอาจารยและเจาหนาที่ 

     ทุนการศึกษาของนักศึกษา 

     คารักษาพยาบาล 

     คาใชจายอื่น 

          รางวัลคณาจารยประจําและเจาหนาที่ 

          รางวัลนักศึกษา 

          เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

          เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

          เงินจายสะสมเงินทุนบําเหน็จพนักงาน 

          คาสมาชิกวารสาร 

          คาใชจายอื่นๆ                      ____________     ____________

รวมคาใชจาย                       ____________     ____________ 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายงวดบัญชีนี้                                

ทุนสะสมตนป                                                                                              ____________     ____________ 

     หัก  เงินผลประโยชนจัดสรรใหผูรับใบอนุญาต             ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นป                 ____________        ________ __ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  รกอ.  5/3.1 
(ชื่อสถาบัน)                                           

งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนทั่วไป 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
 
รายได 
     รายไดจากการดําเนินงาน  :                          

 รายไดจากการเรียนการสอน  [แบบ รกอ. 5/6]          

 รายไดจากการบริการทางวิชาการ [แบบ รกอ. 5/6]     

 รายไดจากการดําเนินงานอื่น           ____________     ____________

     รวมรายไดจากการดําเนินงาน                                           

     รายไดจากการบริจาค 

     ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ                          

     รายไดอื่น              ____________     ____________ 

      รวมรายได             ____________     ____________ 
 
คาใชจาย 
     คาใชจายอาคารและสถานที่  (ไมรวมคาเสื่อมราคา)  [แบบ รกอ.5/7]            

     คาใชจายการเรียนการสอน  [แบบ รกอ.5/7)]       

     คาใชจายการบริหาร [แบบ รกอ.5/7)]            

     คาใชจายในการบริการทางวิชาการ 

     ดอกเบี้ยจาย                            

     คาใชจายอื่น 

         เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                           

         เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          

         เงินจายสะสมเงินทุนบําเหน็จพนักงาน                        

         คาใชจายอื่นๆ               

  รวมคาใชจาย            ____________     ____________ 

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายงวดบัญชีนี้   

ทุนสะสมตนป              ____________     ____________ 

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายในปจจุบัน 

 
 



 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 

     หักเงินชดใชยอดเดบิตในบัญชีทุนสะสม 

กองทุนทรัพยสินถาวร  

กองทุนวิจัย 

กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

กองทุนสงเคราะห 

กองทุนอื่น                            ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นปกอนหักเงินจัดสรรจากรายไดสุทธิของปกอน 

     หักเงินจัดสรรจากรายไดสุทธิของปกอน 

กองทุนทรัพยสินถาวร  

กองทุนวิจัย 

กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

กองทุนสงเคราะห 

กองทุนอื่น 

เงินผลประโยชนจัดสรรใหผูรับใบอนุญาต             ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นปกอนหักเงินอุดหนุนจากทุนสะสมของกองทุนทั่วไป 

     หักเงินอุดหนุนจากทุนสะสมของกองทุนทั่วไป(ถามี) 
กองทุนทรัพยสินถาวร  

กองทุนวิจัย 

กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 

กองทุนสงเคราะห 

กองทุนอื่น                ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นป                 ____________        ________ __ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  รกอ.  5/3.2 

 

 (ชื่อสถาบัน)                                           

งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนทรัพยสินถาวร  

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป-เพื่อซื้อสินทรัพย 

     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 

     รายไดจากการบริจาค 

     ดอกเบี้ยรับ                       

     รายไดอื่น              ____________     ____________

  รวมรายได            ____________     ____________ 
คาใชจาย 
     คาเสื่อมราคา                                     

 อาคาร และสวนปรับปรุง                                 

 ครุภัณฑและอุปกรณ   

 ยานพาหนะ                                    

     ดอกเบี้ยจาย                                                         

     คาใชจายอื่น 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนตัดจําหนาย 

 คาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพยไมหมุนเวียน          ____________     ____________ 

  รวมคาใชจาย            ____________     ____________ 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย 

ทุนสะสมตนป              ____________     ____________ 

ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช 

เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป           ____________     ____________ 

ทุนสะสมสิ้นป                                        ____________        ________ __ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

แบบ  รกอ.  5/3.3 
 (ชื่อสถาบัน)                                           

งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนวิจัย 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ................  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                   

     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 

     รายไดจากการวิจัย  [แบบ รกอ. 5/6]      

     รายไดจากการบริจาค                          

     รายไดอื่น 

เงินอุดหนุนจากการวิจัย            ____________     ____________

  รวมรายได                     ____________     ____________ 
 

คาใชจาย 
     คาใชจายในการวิจัย  [แบบ รทม. 5/7)]                

     คาเสื่อมราคา                                     

ครุภัณฑและอุปกรณการวิจัย 

     คาใชจายอื่น............................            ____________     ____________

  รวมคาใชจาย            ____________     ____________

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย  

ทุนสะสมตนป              ____________     ____________ 

ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช 

เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป           ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นป                               ____________        ________ __ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  รกอ.  5/3.4 
 

 (ชื่อสถาบัน)                                           

งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ................  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                   

     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 

     รายไดจากการบริจาค                           

     ดอกเบี้ยรับ                                       

     รายไดอื่น 

 คาปรับ 

 คาธรรมเนียม             ____________     ____________

  รวมรายได            ____________     ____________ 
 

คาใชจาย 
     คาเสื่อมราคา                                     

ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด 

หนังสือและวารสารวิชาการ   

     คาสมาชิกวารสาร...............................           ____________     ____________

  รวมคาใชจาย            ____________     ____________ 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย 

ทุนสะสมตนป              ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช 

เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป           ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นป                            ____________         ________ __ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  รกอ.  5/3.5 
 

(ชื่อสถาบัน)                                           

งบรายไดคาใชจายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนพัฒนาบุคลากร  

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  .................  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                           

     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 

     รายไดจากการบริจาค                        

     ดอกเบี้ยรับ                                       

     รายไดอื่น              ____________     ____________

  รวมรายได            ____________     ____________ 

 
คาใชจาย  
     ทุนการศึกษาของอาจารยและเจาหนาที่ 

     .........................             ____________     ____________ 

  รวมคาใชจาย            ____________     ____________ 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย 

ทุนสะสมตนป              ____________     ____________ 

ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช 

เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป           ____________     ____________ 

ทุนสะสมสิ้นป                ____________         ________ __ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ  รกอ. 5/3.6 
 

(ชื่อสถาบัน)                                           

งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนสงเคราะห  

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  .................  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
รายได  
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                           

     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 

     รายไดจากการบริจาค                          

     ดอกเบี้ยรับ                                       

     รายไดอื่น              ____________     ____________ 

 รวมรายได             ____________     ____________ 

 
คาใชจาย  
     ทุนการศึกษาของนักศึกษา 

     รางวัลคณาจารยประจําและเจาหนาที่ 

     รางวัลนักศึกษา 

      คารักษาพยาบาล 

     เงินชวยเหลือตางๆ             ____________     ____________ 

 รวมคาใชจาย             ____________     ____________ 

รายไดสูง (ต่ํา) คาใชจาย 

ทุนสะสมตนป              ____________     ____________ 

ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช 

เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป           ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นป                ____________        ________ __ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  รกอ. 5/3.7 

 

(ชื่อสถาบัน)                                           

งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนอื่น 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  .................  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 

รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                           

     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 

     รายไดจากการบริจาค                         

     ดอกเบี้ยรับ                                       

     รายไดอื่น              ____________     ____________

 รวมรายได             ____________     ____________ 

 
คาใชจาย  
     ................................... 

     ................................... 

     ...................................              ____________     ____________

 รวมคาใชจาย             ____________     ____________

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย 

ทุนสะสมตนป              ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นปกอนเงินชดใช 
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป           ____________     ____________

ทุนสะสมสิ้นป                ____________        ________ __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  รกอ.  5/4 

(ชื่อสถาบัน)                                           

งบกระแสเงินสดรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจาย 

 ปรับกระทบเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 

  คาเสื่อมราคา 

  วัสดุคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น) 

  ลูกหนี้ลดลง(เพิ่มขึ้น) 

  คาใชจายลวงหนาลดลง(เพิ่มขึ้น) 

  รายไดคางรับลดลง(เพิ่มขึ้น) 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น) 

  เจาหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  เงินผลประโยชนคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  เงินบําเหน็จพนักงานคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  ทุนการศึกษาคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  เงินทุนบําเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)  

  รายไดรับลวงหนาเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  เงินประกันความเสียหายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)           ____________     ____________

      เงินสดสุทธิรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน         ____________     ____________ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น) 
 เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น) 

 ขาย(ซื้อ)สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 สินทรัพยทางปญญาลดลง(เพิ่มขึ้น)           ____________     ____________

      เงินสดสุทธิรับ(จาย)จากกิจกรรมลงทุน          ____________     ____________ 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต/บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

 เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

 รับเงิน(ชําระเงิน)กูยืมระยะสั้น 

 รับเงิน(ชําระเงิน)กูยืมระยะยาว 

 รับเงินลงทุนเพิ่ม 

 รับเงินบริจาคที่ใชไดแตดอกผล 

 เงินผลประโยชนจายใหผูรับใบอนุญาต   ____________     ____________      

เงินสดสุทธิรับ(จาย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน               ____________     ____________ 

เงินสดและเงินฝากธนาคารสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือตนงวด    ____________     ____________ 

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือส้ินงวด    ____________        ________ __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ  รกอ.  5/5 
 

ชื่อสถาบัน................  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

.....  .................  25..  
  
หมายเหตุ 1 - ลักษณะของบัญชีเงินกองทุน  
 (ชื่อสถาบัน)........ ใชวิธีบัญชีเงินกองทุน (Fund Accounting)  ซึ่งเปนวิธีการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สําหรับสถาบันการศึกษา  โดยมีเงินกองทุนทั่วไป  เงินกองทุนทรัพยสินถาวร  เงินกองทุนวิจัย เงินกองทุน

หองสมุดและเทคโนโลยี  เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร เงินกองทุนสงเคราะห  และเงินกองทุนคงเงินตนหรือ

กองทุนอื่น แตละกองทุนมีบัญชีดุลในตัวเอง  (Self-Balancing)  ซึ่งอาจนํามาประกอบเปนงบการเงินรวม

ได  คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายของกองทุนทรัพยสินถาวร เวนแตคาเสื่อมราคาของครุภัณฑและ

อุปกรณหองสมุด และคาเสื่อมราคาหนังสือถือเปนคาใชจายของกองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 
 
หมายเหตุ 2 - นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
 เปนหลักการบัญชีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเลือกใชเปนแนวปฏิบัติโดยไดพิจารณาตามความ

เหมาะสมของสถาบันนั้น เชน 

     การรับรูรายไดและคาใชจาย   

..........................................................................................................................................................

.......…………………………………………………………………………………………. 

     สินทรัพยและคาเสื่อมราคา  

 สินทรัพยไมหมุนเวียนบันทึกในราคาทุนที่ไดมา 

 คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายของกองทุนที่เกี่ยวของตามวิธีเสนตรงตามระยะเวลา  ดังตอไปนี้  

  อาคารถาวร   รอยละ     2.5    -   6.5 ตอป 

  อาคารชั่วคราว   รอยละ     6.5    -   12.5 ตอป 

  ครุภัณฑและอุปกรณ  รอยละ     20     -   25 ตอป 

  คอมพิวเตอรและอุปกรณ  รอยละ     20     -   33 ตอป 

  หนังสือ    รอยละ     20     -   33 ตอป 

  ยานพาหนะ   รอยละ    12.5   -   20 ตอป 

 สินทรัพยทางปญญาบันทึกในราคาทุน  และตัดบัญชีเปนคาใชจายตามหลักการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป 

     การแปลงคาเงินตราตางประเทศ  

................... (ใหถือตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป) ................... 

 



 
หมายเหตุ 3 - รายละเอียดของรายการในงบการเงิน   

เปนการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการที่ปรากฏในงบการเงิน  เชน  สินทรัพย  หนี้สิน 

และเงินกองทุนรวมถึงการจัดสรรผลประโยชนแกผูรับใบอนุญาต(ถามี)  และการสํารองตางๆ 

 
หมายเหตุ 4 -ภาระผูกพัน   

เปนการเปดเผยภาระผูกพันที่เปนพันธะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ภาระผูกพันนี้อาจจะเปน 

การนําสินทรัพยไปเปนหลักทรัพยค้ําประกัน  การทําสัญญาผูกพันและขอตกลงตางๆ 

 
 หมายเหตุ 5 - หนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา   

เปนการเปดเผยหนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภายหนา 
 
หมายเหตุ 6 - เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน   

เปนการเปดเผยเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน  แตกอนวันที่ในรายงานของ

ผูสอบบัญชี  ซึ่งเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นภายหลัง  ณ วันที่ในงบการเงิน  

เหตุการณนี้มีผลใหตองปรับปรุงงบการเงิน  รวมทั้งเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นหลัง

วันที่ในงบการเงิน  โดยไมมีผลตองปรับปรุงงบการเงิน แตตองเปดเผยใหทราบถึงสถานการณนั้นในหมาย

เหตุประกอบ งบการเงิน  เชน  ความเสียหายเนื่องจากไฟไหมหรือน้ําทวมภายหลังวันที่ในงบการเงิน  เปน

ตน 
 
หมายเหตุตอๆ  ไป   
 เปนขอมูลอ่ืนๆที่คาดวาจะเปนประโยชนแกบุคคลที่ใชงบการเงิน  และใหเปนไปตามมาตรฐาน 

การรายงานตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  และตามขอบังคับอ่ืนๆที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบ  รกอ.  5/6 

(ชื่อสถาบัน)                                           

รายละเอียดรายได  สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

 

หนวย : บาท 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
รายไดจากการเรียนการสอน  
     รายไดคาเลาเรียนระดับปริญญาตรี 

     รายไดคาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

     รายไดคาบํารุง                     

     รายไดคาธรรมเนียม  

     รายไดคาปรับ  

     ...................................                 ____________     ____________

 รวมรายไดจากการเรียนการสอน             ____________     ____________ 
 
รายไดจากการวิจัย  
     เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 

     รายไดใหเชาอุปกรณเพื่อการวิจัย 

     รายไดจากผลงานวิจัย 

     ............................               ____________     ____________ 

 รวมรายไดจากการวิจัย              ____________     ____________ 
 
รายไดจากการบริการทางวิชาการ  
     รายไดคาลงทะเบียนสัมมนา               

     รายไดใหเชาสถานที่จัดฝกอบรม                 

     รายไดเปนที่ปรึกษา 

     ............................               ____________     ____________ 

 รวมรายไดจากการบริการทางวิชาการ            ____________     ____________ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
แบบ  รกอ.  5/7) 

(ชื่อสถาบัน)                                           

รายละเอียดคาใชจาย  สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

 
หนวย : บาท 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
คาใชจายอาคารและสถานที่  
     คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร                       

     คาไฟฟา น้ําประปา และอื่น ๆ                      

     คารักษาความสะอาด  

     คาเบี้ยประกันภัย  

     ...................................             ____________     ____________

 รวมคาใชจายอาคารและสถานที่            ____________     ____________ 
 

คาใชจายการเรียนการสอน  
     เงินเดือนและคาจางอาจารยประจํา                

     เงินเดือนและคาจางอาจารยพิเศษ                 

     คาวัสดุการศึกษา                              

     คาใชจายในการสัมมนาการเรียนการสอน                                     

     ............................             ____________     ____________

 รวมคาใชจายการเรียนการสอน           ____________     ____________ 
 

คาใชจายการบริหาร  
     เงินเดือนและคาจางฝายบริหารและเจาหนาที่         

     คาเบี้ยประชุม 

     คาตอบแทนกรรมการ           

     คาตอบแทนที่ปรึกษา  
     คาวัสดุสํานักงาน                              
     คาซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ                  

     คาใชจายสื่อสาร                              

     คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                            

     คาใชจายประชาสัมพันธ                                   

     คารับรอง                                        

     .........................  

     คาใชจายเบ็ดเตล็ด             ____________     ____________ 

 รวมคาใชจายการบริหาร            ____________     ____________ 



 
 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 
คาใชจายในการวิจัย 
     คาตอบแทนผูวิจัย 

     คาตอบแทนผูชวยวิจัย 

     คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

     คาวัสดุส้ินเปลือง         

     คาเชาสถานที่ 

     คาพิมพผลงานวิจัย 

     .........................  

     คาใชจายเบ็ดเตล็ด      ____________     ____________ 

 รวมคาใชจายในการวิจัย     ____________     ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบ  รกอ.  5/8 
 

 (ชื่อสถาบัน)                                           
รายละเอียดสินทรัพยไมหมุนเวียนและคาเสื่อมราคาสะสม  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  .....  .................  25..  และ  25.. 

 
หนวย : บาท 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 

อาคาร 

     ยอดตนป 

     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป            ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป             ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – อาคาร 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป           ____________     ____________     

ยอดสิ้นป            ____________     ____________ 

 อาคาร  -  สุทธิ          ____________         ________ __ 
ครุภัณฑการศึกษา 

     ยอดตนป 

     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป          ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป           ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑการศึกษา 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป          ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป           ____________     ____________

 ครุภัณฑการศึกษา  -  สุทธิ         ____________        ________ __ 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 

 

ครุภัณฑสํานักงาน 

     ยอดตนป 

     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑสํานักงาน 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

 ครุภัณฑสํานักงาน  -  สุทธิ                 ____________        ________ __ 

 

อุปกรณการศึกษา 

     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณการศึกษา 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป                           ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

 อุปกรณการศึกษา  -  สุทธิ              ____________        ________ __ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 

 
อุปกรณสํานักงาน 

     ยอดตนป 

     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป                ____________     ____________         

คาเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณสํานักงาน 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

 อุปกรณสํานักงาน  -  สุทธิ              ____________        ________ __ 

 
ครุภัณฑหองอาหาร 

     ยอดตนป 

     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป               ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป                ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑหองอาหาร 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป               ____________     ____________     

ยอดสิ้นป                ____________     ____________

 ครุภัณฑหองอาหาร  -  สุทธิ             ____________        ________ __ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 

 

ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล 

     ยอดตนป 

     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป           ____________     ____________     

ยอดสิ้นป              ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป           ____________     ____________     

ยอดสิ้นป              ____________     ____________ 

 ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล  -  สุทธิ          ____________        ________ __ 

 
ยานพาหนะ 

     ยอดตนป 

     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป            ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป             ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ยานพาหนะ 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป             ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป              ____________     ____________ 

 ยานพาหนะ  -  สุทธิ            ____________        ________ __ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               25..(ปปจจุบัน)        25..(ปที่ผานมา) 

 

ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด 

     ยอดตนป 

     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป              ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป               ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป              ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป               ____________     ____________

 ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด  -  สุทธิ           ____________        ________ __ 

 

หนังสือ 

     ยอดตนป 

     ยอดเพิ่มระหวางป 

     ยอดลดระหวางป             ____________     ____________     

ยอดสิ้นป              ____________     ____________ 

คาเสื่อมราคาสะสม – หนังสือ 

     ยอดตนป 

     คาเสื่อมราคาสําหรับป 

     ยอดลดระหวางป              ____________     ____________ 

     ยอดสิ้นป               ____________     ____________ 

 หนังสือ  -  สุทธิ              ____________        ________ __ 

 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน              ____________     ____________ 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม  -  สินทรัพยไมหมุนเวียน           ____________     ____________

สินทรัพยไมหมุนเวียน  -  สุทธิ             ____________        ________ __ 

 

 

 
 

 



 

 
หลักการและวิธีการจัดทํางบการเงินตามระบบบัญชีกองทุน 

ก.  หลักการ 
 การบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชวิธีบัญชีเงินกองทุน โดยแตละกองทุนมีวิธีบันทึกรายการ

ตามหลักบัญชีคู  และมีบัญชีดุลในตัวเอง  ซึ่งอาจนํามาประกอบเปนงบการเงินรวมได 

 กองทุนตางๆ  ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ประกอบดวย   
1.  กองทุนทั่วไป  ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการดําเนินกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2.  กองทุนทรัพยสินถาวร  ไดแก ทรัพยสินถาวรทุกประเภทที่ใชในการดําเนินงานของสถาบันอุดม 

ศึกษาเอกชนเปนสวนรวม  รวมทั้งเงินที่จัดสรรไวเพื่อจัดหาเพิ่มเติม กอสรางและดัดแปลงทรัพยสินถาวร 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดีข้ึน แตไมรวมถึงทรัพยสินถาวรที่เปนของกองทุนอื่นโดยเฉพาะ 
3.  กองทุนวิจัย  ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการคนควาหาความรู ความกาวหนา 

ทางวิชาการ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการคิดคนสิ่งประดิษฐ 

4.  กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี  ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชซื้อหนังสือ วารสาร 

ส่ือการศึกษา อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยสินอื่นที่ใชในหองสมุด 

5.  กองทุนพัฒนาบุคลากร  ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการใหทุนการศึกษา

และการฝกอบรมแกคณาจารยและเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ตามขอกําหนดของสถาบัน

อุดม ศึกษาเอกชน 
6.  กองทุนสงเคราะห  ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการใหทุนแกนักศึกษาและ

การสงเคราะหอ่ืนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา การใหสวัสดิการแกคณาจารยประจําและเจาหนาที่ของสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน  และการสงเคราะหอ่ืนๆ ทั้งนี้ ตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

7.  กองทุนอื่น  ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในวัตถุประสงคอ่ืน ตามที่สภาสถาบัน

กําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม 
 บัญชีตางๆของแตละกองทุนจําแนกไดเปน  5  ประเภทคือ  สินทรัพย  หนี้สิน  เงินกองทุน  รายได  

และคาใชจาย  ใหนํายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทตางๆ  ณ วันสิ้นงวดบัญชีไปจัดทํางบการเงิน   

โดยแยกแตละกองทุน และงบการเงินรวมของทุกกองทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 งบการเงินของแตละกองทุน  ประกอบดวย  งบดุล  งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยน 

แปลงทุนสะสม  
 งบการเงินรวมของทุกกองทุน  ประกอบดวย  งบดุลรวม  งบรายไดคาใชจายรวม และงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม  และงบกระแสเงินสดรวม   

 รอบระยะเวลาบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน  และส้ินสุดวันที่ 

31 พฤษภาคม ของปถัดไป 
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ข.  วิธีการบันทึกบัญชี 
 การบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เปนระบบบัญชีกองทุนที่แตละกองทุนมีวิธีบันทึกรายการ

ตามหลักการบัญชีคูที่สมบูรณในตัว เพื่อใหสามารถทํางบการเงินของแตละกองทุนได มูลคาของสินทรัพย 

ในการบันทึกบัญชีใหใชราคายุติธรรม วิธีการบันทึกบัญชี มีดังนี้ 

 1.  เมื่อผูรับใบอนุญาตนําเงินสด  และ/หรือสินทรัพย  เชน  อาคาร  ครุภัณฑ  อุปกรณ  หนังสือ 

และวารสารวิชาการ  เปนตน  มาลงทุนเมื่อเร่ิมแรกและภายหลังการเปดดําเนินการ ใหบันทึกบัญชีแยกตาม

ประเภทสินทรัพย และแยกแตละกองทุน  การบันทึกบัญชีเปน ดังนี้ 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร................................x 

  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต.......................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนทรัพยสินถาวร

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.......................................x 

      เดบิต  สินทรัพย(ระบุประเภท)................................x 

      (ยกเวนสินทรัพยที่บันทึกในกองทุนวิจัย, กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี) 

  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต...............................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนวิจัย 

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร..............................................x 

      เดบิต  ครุภัณฑและอุปกรณการวิจัย......................................x 

  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต.............................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................................x 

      เดบิต  หนังสือและวารสารวิชาการ................................................x 

      เดบิต  ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด  (อาจจะแยกบัญชีก็ได)........x 

  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต.................................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x 

  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต.............................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนสงเคราะห

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x 

  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต............................................................x 
สมุดบัญชีกองทุนอื่นที่เกี่ยวของ

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x 

  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต...............................................................x 
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 2.  เมื่อไดรับบริจาคเงินและ/หรือสินทรัพย 
     2.1  กรณีที่ผูบริจาคไมระบุวัตถุประสงค สามารถนําไปใชไดทั้งจํานวนใหบันทึกเปนรายได และ

ถาไมระบุใหกองทุนใด ใหบันทึกบัญชีเปนของกองทุนทั่วไป รายละเอียดการบันทึกบัญชี เปนดังนี้ 
  (1) บริจาคเปนเงินสด/เงินฝากธนาคาร 

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร........................................x 
  เครดิต  รายไดจากการบริจาค...................................................................x 
  (2) บริจาคเปนสินทรัพย 

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ 
   -การบันทึกบัญชีเมื่อรับบริจาคสินทรัพย 
      เดบิต  สินทรัพย(ระบุประเภท)  รับจากการบริจาค...........x 
  เครดิต  รายไดจากการบริจาครอรับรู...........................................................x 
   -การบันทึกบัญชีเมื่อปดบัญชีส้ินงวด 
      เดบิต  คาเสื่อมราคา(สินทรัพยนั้น).................................x 
  เครดิต  คาเสื่อมราคาสะสม(สินทรัพยนั้น) .................................................x 
      เดบิต  รายไดจากการบริจาครอรับรู.................................x 
  เครดิต  รายไดจากการบริจาค....................................................................x 
   -การบันทึกบัญชี เมื่อขายสินทรัพยนั้น 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร........................................x 
      เดบิต  คาเสื่อมราคาสะสม(สินทรัพยนั้น).........................x 
  เครดิต  สินทรัพย(ระบุประเภท)  รับจากการบริจาค....................................x 
      เดบิต  รายไดจากการบริจาครอรับรู.................................x 
  เครดิต  รายไดจากการบริจาค....................................................................x 

2.2 กรณีเมื่อไดรับเงินบริจาค จํานวนเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด ตามมาตรา 62 แหง 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (ตองทําแผนการใชจาย) รายละเอียดการบันทึกบัญชี 
เปนดังนี้ 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.............................................x 
  เครดิต  รายไดจากการบริจาค..............................................................x 
      เดบิต  คาใชจาย  ....(ตามแผน).............................................x 
  เครดิต  ประมาณคาใชจายจากเงินบริจาค.............................................x 
      เดบิต  ประมาณคาใชจายจากเงินบริจาค................................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.............................................................x 
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      2.3  เมื่อผูบริจาคเงินสด/เงินฝากธนาคารและสินทรัพย ระบุใหใชไดเฉพาะดอกผล ใหถือเปน

ทุนจากการบริจาค รายละเอียดการบันทึกบัญชี เปนดังนี้ 

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ 

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x 

      เดบิต  สินทรัพย(ระบุประเภท)  จากการรับบริจาค.......................x 

  เครดิต  ทุนจากการไดรับบริจาค.................................................................x 

 3.  เมื่อมีการซื้อสินทรัพย 

      3.1  กรณีกองทุนทั่วไปจัดซื้อเพื่อกองทุนอื่นและชําระเงินใหกอน 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป

      เดบิต  ลูกหนี้กองทุน  (ระบุชื่อกองทุน).............................x 

  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร............................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนทรัพยสินถาวร

      เดบิต  สินทรัพย  (ระบุประเภท)....................................x 

  เครดิต  เจาหนี้กองทุนทั่วไป....................................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนวิจัย

      เดบิต  ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา..............................x 

  เครดิต  เจาหนี้กองทุนทั่วไป.......................................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี

      เดบิต  ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด.................................x 

      เดบิต  หนังสือและวารสารวิชาการ.....................................x 

  เครดิต  เจาหนี้กองทุนทั่วไป.......................................................................x 

      3.2  กรณีกองทุนประเภทตางๆจัดซื้อเอง 

สมุดบัญชีกองทุนทรัพยสินถาวร

      เดบิต  สินทรัพย  (ระบุประเภท)............................................x 

  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้.........................................x 

สมุดบัญชีกองทุนวิจัย

      เดบิต  ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา........……...............x 

  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้............................................x 

สมุดบัญชีกองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี

      เดบิต  ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด................................x 

      เดบิต  หนังสือและวารสารวิชาการ....................................x 

  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้............................................x 
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 4.  เมื่อมีการยืมเงินระหวางกองทุน 
สมุดบัญชีกองทุนที่กูยืม

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x 
  เครดิต  เจาหนี้กองทุน  (ระบุชื่อกองทุนที่ใหยืม)........................................x 

สมุดบัญชีกองทุนที่ใหยืม
      เดบิต  ลูกหนี้กองทุน  (ระบุชื่อกองทุนที่กูยืม)..............................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร..............................................................x 

 

 5.  เมื่อมีการยืมเงินจากผูรับใบอนุญาต/บุคคลอื่น 
สมุดบัญชีกองทุนที่ยืม

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x 
  เครดิต  เงินใหยืมจากผูรับใบอนุญาต/บุคคลอื่น........................................x 
 6.  เมื่อปรากฏวากองทุนทั่วไปมีรายไดสูงกวาคาใชจายประจําป ใหโอนเงินไปชดใชใหกองทุนที่มี
ยอดติดลบ ถือเปนรายการหักจากทุนสะสม ใหบันทึกบัญชีดังนี้ 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต  ทุนสะสม..…........................................................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน).................x 

สมุดบัญชีกองทุนที่รับเงินชดเชย
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้กองทุนทั่วไป.……...............x 
  เครดิต  ทุนสะสม.....................................................................................x 

 7.  เมื่อกองทุนทั่วไปจัดสรรเงินสวนที่เหลือจากการชดใชใหกองทุนตางๆตาม ขอ 6) ใหบันทึกบัญชี 
ดังนี้ 
  7.1  เมื่อจัดสรรใหกองทุนตางๆที่ระบุในกฎหมาย(ไมนอยกวารอยละ 60) 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต  ทุนสะสม...............................................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้กองทุน  (ระบุชื่อกองทุน).......................x 

สมุดบัญชีกองทุนที่รับเงินจัดสรร
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้กองทุนทั่วไป......................x 
  เครดิต  เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป..................................................................x  
  7.2  เมื่อจัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตที่ระบุในกฎหมาย(ไมเกินรอยละ30) 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป  
      เดบิต  ทุนสะสม..........................................x 
  เครดิต  เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต..............................x 
      เดบิต  เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต...........x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร..........................................................x 
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 8.  เมื่อกองทุนทั่วไปจะตองโอนเงินอุดหนุนใหแกกองทุนประเภทตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว รายละเอียดของการบันทึกบัญชี เปนดังนี้ 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต  เงินอุดหนุนจัดใหแกกองทุน (ระบุชื่อกองทุน)........……......x 
  เครดิต  เจาหนี้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน).....................................................x 

(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่ออนุมัติเงินอุดหนุน) 
      เดบิต  เจาหนี้กองทุน (ระบุชื่อกองทุน)........................................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร................................................................x 

(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อจายเงินอุดหนุน) 
      เดบิต  ทุนสะสม.......…................................................…......x 
  เครดิต  เงินอุดหนุนจัดใหแกกองทุน (ระบุชื่อกองทุน)..................................x 

(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อส้ินป) 

สมุดบัญชีกองทุนที่ไดรับเงินอุดหนุน
      เดบิต  ลูกหนี้กองทุนทั่วไป..........................................……......x 
  เครดิต  เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป...................................................x 

(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อไดรับอนุมัติเงินอุดหนุน) 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.................................................x 
  เครดิต  ลูกหนี้กองทุนทั่วไป.....................................................................x 

(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อไดรับเงินอุดหนุน) 
      เดบิต  เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป............................…......x 
  เครดิต  รายได - เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป.......................................x 

(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อส้ินป) 
 

9.  เมื่อมีการโอนเงินใหกองทุนสงเคราะห  เปนเงินสวัสดิการ/เงินบําเหน็จพนักงานถือเปน
คาใชจายของกองทุนทั่วไป  และบันทึกเปนหนี้สินของกองทุนสงเคราะห  ใหบันทึกบัญชีดังนี้ 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป
      เดบิต  เงินจายสะสมเงินสวัสดิการ/เงินบําเหน็จพนักงาน.....................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.................................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนสงเคราะห
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................x 
  เครดิต  เงินทุนสวัสดิการ/เงินบําเหน็จพนักงานคางจาย...............................x  
      เดบิต  เงินทุนสวัสดิการ/เงินทุนบําเหน็จพนักงานคางจาย…………….x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร……………………………………………….x 
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 10.  การคิดคาเสื่อมราคาและการตัดบัญชี 
      10.1  คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร  ครุภัณฑ  อุปกรณ  หนังสือและวารสารวิชาการ 

สมุดบัญชีกองทุนที่บันทึกสินทรัพยนั้นๆ 
      เดบิต  คาเสื่อมราคา  (ระบุประเภทสินทรัพย).............................x 
  เครดิต  คาเสื่อมราคาสะสม  (ระบุประเภทสินทรัพย)........................................x 
      10.2  รายการตัดบัญชี 

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ
      เดบิต  ตัดจายสินทรัพยทางปญญา...............................x 
  เครดิต  สินทรัพยทางปญญา...................................................................x 
ค.  งบการเงิน 
 ณ  วันสิ้นงวดบัญชี  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองจัดทํางบการเงิน  เพื่อแสดงฐานะการเงิน     
ณ วันสิ้นงวด  ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  สําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละ
กองทุน  และงบการเงินรวมเพื่อแสดงฐานะการเงินรวม  ผลการดําเนินงานรวม และการเปลี่ยนแปลงทุน
สะสมรวม  และกระแสเงินสดรวมของทุกกองทุน  งบการเงินเหลานี้ประกอบดวย 
 1.  งบดุล   
  1.1  งบดุลของแตละกองทุน  เปนงบที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกองทุนนั้น ๆ  
โดยแสดงใหเห็นวามีสินทรัพย  หนี้สิน  และเงินกองทุนแตละประเภทเปนจํานวนเทาใด  สําหรับเงินกองทุน
ใหแยกแสดงเปน  3  ประเภท  คือ   

     -ทุนจากผูรับใบอนุญาต  ซึ่งประกอบดวย เงินและสินทรัพยอ่ืนที่ระบุในขอกําหนดเมื่อ
จัดตั้ง และที่จัดหามาเพิ่มเติมในภายหลัง 

     -ทุนจากการไดรับบริจาค  ซึ่งประกอบดวย เงินและสินทรัพยอ่ืนที่มีผูบริจาคหรืออุทิศ 
ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยระบุเงื่อนไขใหใชเฉพาะแตดอกผล 

     -ทุนสะสม  ซึ่งประกอบดวย เงินและสินทรัพยอ่ืนที่ไดมาจากผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผานมา 
  1.2  งบดุลรวม  เปนงบดุลที่จัดทําขึ้นจากงบดุลของแตละกองทุน  เพื่อแสดงฐานะการเงิน
รวมของทุกกองทุนของสถาบัน  หลังจากตัดรายการระหวางกองทุนออกแลว 
 2.  งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม 
  2.1  งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแตละกองทุนเปน
งบที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายได คาใชจาย  และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแตละกองทุน เพื่อแสดงใหเห็น
รายได คาใชจาย  และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม ของกองทุนนั้น 
  2.2  งบรายไดและคาใชจายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม  เปนงบที่
จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายได  คาใชจาย  และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของทุกกองทุนรวมกันหลังจากตัด
รายการระหวางกองทุนออกแลว เพื่อแสดงใหเห็นรายได คาใชจาย  และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม 
ทุกกองทุนของสถาบัน 
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 3.  งบกระแสเงินสดรวม  เปนงบที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ในระหวางงวดบัญชีของทุกกองทุน  โดยแยกเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทุน  และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  เงินสดและเงินฝากธนาคารที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง

จากกิจกรรมเหลานี้เมื่อนําไปเพิ่ม(ลด)เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือเมื่อตนงวดบัญชีจะเปนเงินสด

และเงินฝากธนาคารคงเหลือ  ณ  วันสิ้นงวดบัญชี 

 4.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  เปนขอมูลและรายการที่ควรตองเปดเผยเพิ่มเติมจากที่ปรากฏ 

ในงบการเงินที่กลาวขางตน  เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนตอผูใชงบการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

หมายเหตุประกอบงบการเงินควรประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

  1)  ลักษณะของบัญชีเงินกองทุน  เปนการอธิบายถึงหลักการบัญชีเงินกองทุน  ซึ่งมี

ลักษณะแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่ใชโดยทั่วไปในธุรกิจ 

  2)  นโยบายบัญชีที่สําคัญ  เปนหลักการบัญชีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเลือกใชเปน

แนวปฏิบัติโดยไดพิจารณาตามความเหมาะสมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  เชน  การรับรู รายไดและ

คาใชจาย  การคิดคาเสื่อมราคาและการแปลงคาเงินตราตางประเทศ  เปนตน 

  3)  รายละเอียดของรายการในงบการเงิน  เปนการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับ

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน  เชน  สินทรัพย  หนี้สิน  และเงินกองทุน  รวมถึงการจัดสรรผลประโยชนแก

ผูรับใบอนุญาต(ถามี)  และการสํารองตางๆ 

  4)  ภาระผูกพัน  เปนการเปดเผยภาระผูกพันที่เปนพันธะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ภาระผูกพันนี้อาจจะเปนการนําสินทรัพยไปเปนหลักทรัพยค้ําประกัน การทําสัญญาผูกพันและขอตกลงตางๆ 
  5)  หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา  เปนการเปดเผยหนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภายหนา 
  6)  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน  เปนการเปดเผยเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น

ภายหลังวันที่ในงบการเงิน  แตกอนวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี  ซึ่งเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึง

สถานการณที่เกิดขึ้นภายหลัง ณ. วันที่ในงบการเงิน  เหตุการณนี้มีผลใหตองปรับปรุงงบการเงินรวมทั้งเปน

ขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงิน  โดยไมมีผลตองปรับปรุงงบการเงิน   

แตตองเปดเผยใหทราบถึงสถานการณนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เชน  ความเสียหายเนื่องจาก  

ไฟไหม  หรือน้ําทวมภายหลังวันที่ในงบการเงิน  เปนตน 

  7)  ขอมูลอ่ืนๆที่คาดวาจะเปนประโยชนแกบุคคลที่ใชงบการเงิน  และใหเปนไปตาม

มาตรฐานการรายงานตามหลักการบัญชีสากล  และตามขอบังคับอ่ืนๆที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กําหนด 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
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ความหมายของรายการในงบการเงิน 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

--------------------------- 
งบดุล 

สินทรัพย 
1. สินทรัพยหมุนเวียน 
 1.1 เงินสด  หมายถึง เงินสดในมือ ธนบัตร และเหรียญกษาปณ รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ       
ตั๋วแลกเงินไปรษณีย 
 1.2 เงินฝากสถาบันการเงิน  หมายถึง เงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภท 
ที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด(เงินฝากประจํา)  
 1.3 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เงินลงทุน
ดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 
 1.4 ลูกหนี้-สุทธ ิ หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการ ทั้งนี้ใหรวมถึงลูกหนี้และ
ตั๋วเงินรับการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดวย ลูกหนี้  ดังกลาวให
แสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 1.5 สินคาคงเหลือ หมายถึง สินคาสําเร็จรูปหรืองานระหวางทํา วัตถุดิบ และวัสดุที่ใชในการผลิต
เพื่อขาย หรือใหบริการตามปกติ 
 1.6 รายไดคางรับ หมายถึง รายไดที่เกิดขึ้นแลวในงวดปจจุบัน แตยังไมไดรับเงิน 
 1.7 คาใชจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในรอบบัญชีถัดไป แตไดจายเงินแลวในรอบ
บัญชีปจจุบัน 
 1.8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดไวขางตน  
 รายการสินทรัพยหมุนเวียนใดที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของสินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมด ใหแยก
แสดง เปนรายการของสินทรัพยหมุนเวียนนั้นๆ 
 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน
 2.1 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เงินลงทุน
ดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อปรับมูลคา หรือคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 2.2  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนใน
การผลิต จําหนายสินคา หรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือใชในการบริหารงานโดยกิจการคาดวาจะใชประโยชน
มากกวาหนึ่งรอบปบัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย 
 2.3 สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปราง ซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตแกกิจการ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม 
 2.4 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดไวขางตน 

 



 

- 10 - 

หนี้สินและเงินกองทุน 
3. หนี้สินหมุนเวียน
 3.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น 
 3.2 เจาหนี้ หมายถึง เงินคางชําระคาสินคาหรือคาบริการ ที่ซื้อมาเพื่อขาย หรือเพื่อใชในการผลิต
สินคาหรือบริการตามปกติ ทั้งนี้ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน และบุคคล 
และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย 
 3.3 เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป หมายถึง สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระคืนในรอบบัญชีถัดไป 
 3.4 เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต หมายถึง เงินยืมจากผูรับใบอนุญาตเพื่อการใชจายในการดําเนิน 
การของสถาบันอุดมศึกษา 
 3.5 รายไดรับลวงหนา หมายถึง รายไดที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีถัดไป แตไดรับเงินแลวในรอบบัญชีปจจุบัน 
 3.6 เงินประกันความเสียหาย หมายถึง เงินที่เก็บกับนักศึกษาเพื่อประกันความเสียหายและจะคืน
ใหเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินหมุนเวียนอื่นใดที่กําหนดไวขางตน เชน เจาหนี้กองทุน
ตางๆ คาใชจายคางจาย ทุนการศึกษาคางจาย เงินผลประโยชนคางจายผูรับใบอนุญาต เปนตน 
 รายการหนี้สินหมุนเวียนใดที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด ใหแยกแสดง 
เปนรายการของหนี้สินหมุนเวียนนั้นๆ 
4. หนี้สินไมหมุนเวียน
 4.1 เงินกูยืมระยะยาว หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่กูเงินจากบุคคลหรือสถาบันการเงิน รวมทั้ง
หนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 
 4.2 เงินบําเหน็จพนักงาน หมายถึง เงินที่สํารองไวจายใหพนักงานเมื่อออกจากงาน 
 4.3 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนนอกจากที่กําหนดไวขางตน 

5. เงินกองทุน
 5.1 ทุนจากผูรับใบอนุญาต หมายถึง เงินลงทุนของผูรับใบอนุญาต ไมวาจะเปนดวยเงินสดหรือ
สินทรัพยอ่ืน  
 5.2 ทุนจากการไดรับบริจาค หมายถึง เงินหรือสินทรัพยที่ไดรับบริจาคโดยระบุใหใชเฉพาะดอกผล 
 5.3 ทุนสะสม หมายถึง ทุนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงหลังจากผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ในรอบปบัญชีที่ผานมา 
 5.2 สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน หมายถึง สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน ที่เกิดจากรายการตาง ๆ เชน สวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชี 
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งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม 

1. รายได
 1.1 รายไดจากการดําเนินงาน หมายถึง รายไดที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนการ

ดําเนินการหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใหแสดงแยกเปนรายไดแตละประเภท  เชน  รายไดจาก 

การเรียนการสอน รายไดจากการวิจัย รายไดจากการบริการทางวิชาการ เปนตน 

 1.2 รายไดจากการดําเนินงานอื่น หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กลาวไว ขางตน 
 1.3 รายไดจากการบริจาค หมายถึง รายไดที่ผูบริจาคไมไดระบุวัตถุประสงคไว สามารถนําไปใชได

ทั้งจํานวน 
 1.4 ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ หมายถึง เงินผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 1.2 รายไดอ่ืน หมายถึง รายไดนอกจากที่กําหนดไวขางตน เชน คาปรับ คาเชารับ ดอกผลจากเงิน

บริจาค เปนตน 
 รายการรายไดอ่ืนที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของรายไดทั้งหมด ใหแยกแสดง เปนรายการของ

รายไดประเภทนั้น ๆ 

2. คาใชจาย
 2.1 คาใชจายอาคารและสถานที่ หมายถึง คาใชจายที่จายไปเพื่ออาคารและสถานที่  เชน 

คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร คาไฟฟา คาน้ําประปา และคาประกันภัย เปนตน 

 2.2 คาใชจายการเรียนการสอน หมายถึง คาใชจายที่จายไปเพื่อการเรียนการสอน เชน เงินเดือน 

และคาจางอาจารยประจํา คาวัสดุการศึกษา เปนตน 

 2.3 คาใชจายการบริหาร หมายถึง คาใชจายเพื่อการบริหารจัดการ เชน เงินเดือนและคาจางฝาย

บริหาร และเจาหนาที่ คาวัสดุสํานักงาน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง เปนตน 

 2.4 คาใชจายในการวิจัย หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวกับการวิจัย เชน คาตอบแทนผูวิจัย คาพิมพ

ผลงานวิจัย เปนตน 
 2.5 คาเสื่อมราคา หมายถึง รายการตัดจายการใชประโยชนของสินทรัพยไมหมุนเวียน ใน แตละ

รอบปบัญชี 
 2.6 ดอกเบี้ยจาย หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทน เนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 
 2.7 คาใชจายอื่น หมายถึง คาใชจายนอกจากที่กําหนดไวขางตน เชน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินจายสะสมเงินทุนบําเหน็จพนักงาน เปนตน 

 รายการคาใชจายอื่นที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของคาใชจายทั้งหมด ใหแยกแสดงเปนรายการ

ของคาใชจายประเภทนั้นๆ 
-------------------------------- 



 
- 12 -  

ตารางการกําหนดอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยไมหมุนเวียน 
 

อายุการใชงาน (ป) อัตราคาเสื่อมราคา/ป (รอยละ) 
ประเภทสินทรัพย 

อยางต่ํา อยางสูง อยางต่ํา อยางสูง 

1. อาคารถาวร 
2. อาคารชั่วคราว/โรงเรียน 
3. ส่ิงกอสราง 

- ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปน
สวนประกอบหลัก 

- ใชไมหรือวัสดุอื่นๆ เปนสวนประกอบหลัก 
4. ครุภัณฑสํานักงาน 
5. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
6. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (ยกเวนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา

ใหมีอายุใชงาน 15-20 ป) 
7. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
8. ครุภัณฑการเกษตร 

8.1 เครื่องมือและอุปกรณ 
8.2 เครื่องจักรกล 

     9. ครุภัณฑโรงงาน 
          9.1 เครื่องมือและอุปกรณ 
          9.2 เครื่องจักรกล 
    10. ครุภัณฑกอสราง 
         10.1 เครื่องมือและอุปกรณ 
         10.2 เครื่องจักรกล 
11. ครุภัณฑสํารวจ 
12. ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 
13. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
14. ครุภัณฑการศึกษา 
15. ครุภัณฑงานบานงานครัว 
16. ครุภัณฑกีฬา/กายภาพ 
17. ครุภัณฑดนตรี/นาฏศิลป 
   18. ครุภัณฑอาวุธ 
   19. ครุภัณฑสนาม 
   20. สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 
        20.1 ถนนคอนกรีต 
        20.2 ถนนลาดยาง 
        20.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
        20.4 เขื่อนดิน 
        20.5 เขื่อนปูน 
        20.6 อางเก็บน้ํา   

15 
8 
 

15 
 
5 
8 
5 
5 
 
5 
 
2 
5 
 
2 
5 
 
2 
5 
8 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
 

10 
3 
20 
20 
50 
30 

40 
15 
 

25 
 

15 
12 
8 
10 
 

10 
 
5 
8 
 
5 
8 
 
5 
8 
10 
8 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
 

20 
10 
50 
50 
80 
80 

2.5 
6.5 

 
4 
 

6.5 
8.5 
12.5 
10 
 

10 
 

20 
12.5 

 
20 

12.5 
 

20 
12.5 
10 

12.5 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
20 
 
5 
10 
2 
2 

1.25 
1.25 

6.5 
12.5 

 
6.5 

 
20 

12.5 
20 
20 
 

20 
 

50 
20 
 

50 
20 
 

50 
20 

12.5 
20 
33 
50 
50 
50 
50 

12.5 
50 
 

10 
33 
5 
5 
2 
3 
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