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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง  หลักเกณฑการจัดทําบัญชี  และรายงานงบการเงินประจําป 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
 

เพื่อใหการจัดทําบัญชี  และรายงานงบการเงินประจําปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนไป 
ในแนวทางเดียวกัน สอดคลองตามความในมาตรา  ๔๓ (๙)  ประกอบกับมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๔๓ (๙)  ประกอบกับมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุม  คร้ังที่  ๒/๒๕๔๗  
เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงไดกําหนดหลักเกณฑการจัดทําบัญชี  และรายงานงบการเงิน
ประจําปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ไวดังนี้ 

๑. ประกาศฉบับนี้ เรียกวา  “หลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําป 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

๒. ในประกาศนี้ 
“รอบระยะบัญชี”  หมายความวา  รอบระยะเวลาบัญชีนับต้ังแตวันที่  ๑  มิถุนายน  และส้ินสุด

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ของปถัดไป 
๓. ประกาศนี้ใหใชต้ังแตรอบระยะบัญชีป  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนตนไป 
๔. ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําแบบรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

และแบบรายงานงบการเงินของกองทุนประเภทตาง ๆ  เมื่อส้ินงวดบัญชีหนึ่ง ๆ  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 
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 (๗) แบบ  รกอ.  ๕/๒.๕ งบดุล - กองทุนพัฒนาบุคลากร 
 (๘) แบบ  รกอ.  ๕/๒.๖ งบดุล - กองทุนสงเคราะห 
 (๙) แบบ  รกอ.  ๕/๒.๗ งบดุล - กองทุนอื่น 

(๑๐) แบบ  รกอ.  ๕/๓ งบรายไดคาใชจายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
   ทุนสะสมรวม 
(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 - กองทุนอื่น 
(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 รายละเอียดสินทรัพยไมหมุนเวียนและคาเส่ือมราคาสะสม  
๕. การจัดทํางบการเงินตามระบบบัญชีกองทุนใหเปนไปตามหลักการและวิธีการ  ทายประกาศนี้ 
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๖. กรณีมีกองทุนอื่นนอกจากที่ระบุขางตน  ใหแสดงงบดุล งบรายไดคาใชจาย  และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของกองทุน  นั้น ๆ  โดยอนุโลมตามแบบทายประกาศฯ  นี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

พจน  สะเพียรชัย 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการอุดมศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง หลักเกณฑการจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําป 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/1 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  สภา………(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)…………….. 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม  ณ  วันที่  ....  ..........  25...  และ  25...  งบรายไดคาใชจาย
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม  และงบกระแสเงินสดรวม  รวมทั้งงบดุลกองทุน งบ
รายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมกองทุน สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป
ของ  (ระบุช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  ซ่ึงอธิการบดีของ(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  เปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงนิเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ
ในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผล วางบการเงินแสดงขอมูลที่    
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม
ของหลักการบัญชีที่(ระบุช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน
ที่เปนสาระสําคัญ  ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่     นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่  ....  ............  25... และ  25...  
ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสด  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ  (ระบุช่ือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน)  โดยถกูตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
     (ลายมือช่ือ).................................. 
      (.....................................) 
     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน.............. 
 
ชื่อและที่ต้ังสํานักงาน..................................... 
 
วันที่............................... 



แบบ รกอ. 5/2 
(ช่ือสถาบัน) 
งบดุลรวม 

ณ  วันที่  ....  ...............  25..  และ  25.. 
หนวย : บาท 

25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 

        สินทรัพย 
 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 เงินสด 
 เงินฝากสถาบันการเงิน 
 เงินลงทุนช่ัวคราว 
 ลูกหนี้ - สุทธิ 
 สินคาคงเหลือ 
 รายไดคางรับ 
 คาใชจายลวงหนา 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น      ______________ ______________ 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน    ______________ ______________ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 
 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ     

     ที่ดิน 
     อาคาร 
     หนังสือ 
     อุปกรณ 
สินทรัพยไมมีตัวตน     
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น     ______________ ______________ 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมสินทรัพย    ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
        หนี้สินและเงินกองทุน 
หนี้สินหมุนเวียน                             
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 เจาหนี้ 
 เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดหนดชําระภายใน 1 ป 
 เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต     
 รายไดรับลวงหนา                                
 เงินประกันความเสียหาย                   
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
      คาใชจายคางจาย 
      ทุนการศึกษาคางจาย 
      เงนิกองทุนบําเหน็จพนักงานคางจาย 
      เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต 
      หน้ีสินหมุนเวียนอื่นๆ     ______________ ______________ 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน                      ______________ ______________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน                             

เงินกูยืมระยะยาว                                               
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน                         

 หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น      ______________ ______________ 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมหนี้สิน     ______________ ______________ 
เงินกองทุน  
     ทุนจากผูรับใบอนุญาต  กองทุนทั่วไป                        
        กองทุนทรัพยสินถาวร                  
        กองทุนวิจัย                
        กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี   
        กองทุนพัฒนาบุคลากร   
        กองทุนสงเคราะห     
        กองทุนอ่ืน     ______________ ______________ 
   รวมทุนจากผูรับใบอนุญาต   ______________ ______________ 
     ทุนจากการไดรับบริจาค  กองทุนท่ัวไป                        
         กองทุนทรัพยสินถาวร                  
         กองทุนวิจัย              
         กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี   
         กองทุนพัฒนาบุคลากร   
         กองทุนสงเคราะห     
         กองทุนอื่น     ______________ ______________ 
   รวมทุนจากการบริจาค  (ทุนที่ใชไดแตดอกผล) ______________ ______________ 



25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 

     ทุนสะสม        กองทุนท่ัวไป                        
         กองทุนทรัพยสินถาวร                  
         กองทุนวิจัย   
         กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี   
         กองทุนพัฒนาบุคลากร     
         กองทุนสงเคราะห                
         กองทุนอื่น     ______________ ______________ 
   รวมทุนสะสม    ______________ ______________ 
     สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน 
             รวมเงินกองทุน    ______________ ______________ 
    รวมหนี้สินและเงินกองทุน  ______________ ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ รกอ. 5/2.1 
(ช่ือสถาบัน) 

งบดุล  -  กองทุนทั่วไป  
ณ  วันที่  ....  ...............  25.. และ  25..   

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

 
   สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน                           

เงินสด 
เงินฝากสถาบันการเงิน                 
เงินลงทุนช่ัวคราว                        
ลูกหนี้ - สุทธิ                                 
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ                    
สินคาคงเหลือ 
รายไดคางรับ 
คาใชจายลวงหนา 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น      ______________ ______________ 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน    ______________ ______________ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว                          
สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น     ______________ ______________ 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมสินทรัพย    ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 

   หนี้สินและเงินกองทุน  
หนี้สินหมุนเวียน                             

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน      
เจาหนี้                                
เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต 
รายไดรับลวงหนา 
เงินประกันความเสียหาย                   
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
     คาใชจายคางจาย 
     เงินผลประโยชนคางจายแกผูรับใบอนุญาต 
     เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                      ______________ ______________ 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน                      ______________ ______________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาว 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น      ______________ ______________ 

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมหนี้สิน     ______________ ______________ 
เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                             
ทุนจากการไดรับบริจาค      
ทุนสะสม        
สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน      ______________ ______________ 

  รวมเงินกองทุน     ______________ ______________ 
   รวมหนี้สินและเงินกองทุน   ______________ ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/2.2 
(ช่ือสถาบัน) 

งบดุล  -  กองทุนทรัพยสินถาวร  
ณ  วันที่  ....  ...............  25..  และ  25..  

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

 
   สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน  

เงินสด 
เงินฝากสถาบันการเงิน             
เงินลงทุนช่ัวคราว                                  
ลูกหนี้ - สุทธิ 
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ      ______________ ______________ 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน    ______________ ______________ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน                                 

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ - สุทธิ          ______________ ______________ 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมสินทรัพย    ______________ ______________ 
 
   หนี้สินและเงินกองทุน 
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้ 
เจาหนี้-กองทุนตางๆ 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น      ______________ ______________ 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน     ______________ ______________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน 
 ................................      ______________ ______________ 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมหนี้สิน     ______________ ______________ 
เงินกองทุน 

ทุนจากผูรับใบอนุญาต 
ทุนจากการไดรับบริจาค 
ทุนสะสม        
สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน      ______________ ______________ 

  รวมเงินกองทุน     ______________ ______________ 
   รวมหนี้สินและเงินกองทุน   ______________ ______________ 



แบบ  รกอ.  5/2.3 
(ช่ือสถาบัน) 

งบดุล  -  กองทุนวิจัย 
ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

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

   สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 
เงินฝากสถาบันการเงิน             
เงินลงทุนช่ัวคราว                                
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ      ______________ ______________ 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน    ______________ ______________ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

ครุภัณฑและอุปกรณเพื่อการวิจัย - สุทธิ 
สินทรัพยไมมีตัวตน                  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น     ______________ ______________ 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมสินทรัพย    ______________ ______________ 
 
   หนี้สินและเงินกองทุน                 
หนี้สินหมุนเวียน       

เจาหนี้                                      
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                         
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น      ______________ ______________ 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน     ______________ ______________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน 
 ................................      ______________ ______________ 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมหนี้สิน     ______________ ______________ 
เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                                   
ทุนจากการไดรับบริจาค             
ทุนสะสม 
สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน      ______________ ______________ 

  รวมเงินกองทุน     ______________ ______________ 
  รวมหนี้สินและเงินกองทุน    ______________ ______________ 



แบบ  รกอ.  5/2.4 
(ช่ือสถาบัน) 

งบดุล  -  กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 
ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

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

   สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 
เงินฝากสถาบันการเงิน             
เงินลงทุนช่ัวคราว                               
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ      ______________ ______________ 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน    ______________ ______________ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

หนังสือและวารสารวิชาการ                                
ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด                          ______________ ______________ 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมสินทรัพย    ______________ ______________ 
 
   หนี้สินและเงินกองทุน                 
หนี้สินหมุนเวียน       

เจาหนี้                                      
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                         
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น      ______________ ______________ 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน     ______________ ______________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน 
 ................................      ______________ ______________ 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมหนี้สิน     ______________ ______________ 
เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                                   
ทุนจากการไดรับบริจาค             
ทุนสะสม 
สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน      ______________ ______________ 

  รวมเงินกองทุน     ______________ ______________ 
   รวมหนี้สินและเงินกองทุน   ______________ ______________ 

 



แบบ  รกอ.  5/2.5 
(ช่ือสถาบัน)                                           

งบดุล  -  กองทุนพัฒนาบุคลากร  
ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

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

 
   สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 
เงินฝากสถาบันการเงิน                
เงินลงทุนช่ัวคราว                                      
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ      ______________ ______________ 

รวมสินทรัพย    ______________ ______________ 
  
   หนี้สินและเงินกองทุน  
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้                                     
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น                                                                        
     ทุนการศึกษาคางจาย            ______________ ______________ 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน     ______________ ______________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน 
 ................................      ______________ ______________ 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมหนี้สิน     ______________ ______________ 
เงินกองทุน  

ทุนจากผุรับใบอนุญาต                                  
ทุนจากการไดรับบริจาค             
ทุนสะสม 
สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน      ______________ ______________ 

  รวมเงินกองทุน     ______________ ______________ 
   รวมหนี้สินและเงินกองทุน   ______________ ______________ 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/2.6 
(ช่ือสถาบัน)                                           

งบดุล  -  กองทุนสงเคราะห  
ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

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

 
   สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 
เงินฝากสถาบันการเงิน               
เงินลงทุนช่ัวคราว                                     
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ      ______________ ______________ 

รวมสินทรัพย    ______________ ______________ 
 
   หนี้สินและเงินกองทุน  
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้                                     
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น                                                                         
     เงินกองทุนบําเหน็จพนักงานคางจาย                    
     ทุนการศึกษาคางจาย     ______________ ______________ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน     ______________ ______________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินทุนบําเหน็จพนักงาน     ______________ ______________ 
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
  รวมหนี้สิน     ______________ ______________ 

 
เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                                  
ทุนจากการไดรับบริจาค    
ทุนสะสม 
สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน      ______________ ______________ 

  รวมเงินกองทุน     ______________ ______________ 
   รวมหนี้สินและเงินกองทุน   ______________ ______________ 
 
 



แบบ  รกอ.  5/2.7 
(ช่ือสถาบัน)                                           

งบดุล  -  กองทุนอ่ืน  
ณ  วันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

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

 
   สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 
เงินฝากสถาบันการเงิน                
เงินลงทุนช่ัวคราว                                      
ลูกหนี้ - กองทุนตาง ๆ      ______________ ______________ 

รวมสินทรัพย    ______________ ______________ 
  
   หนี้สินและเงินกองทุน  
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้                                     
เจาหนี้ - กองทุนตาง ๆ                        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น                                                                                        ______________ ______________ 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน     ______________ ______________ 
หนี้สินไมหมุนเวียน 
 ................................      ______________ ______________ 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    ______________ ______________ 
   รวมหนี้สิน     ______________ ______________ 
 
เงินกองทุน  

ทุนจากผูรับใบอนุญาต                                  
ทุนจากการไดรับบริจาค          
ทุนสะสม 
สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน      ______________ ______________ 

  รวมเงินกองทุน     ______________ ______________ 
   รวมหนี้สินและเงินกองทุน   ______________ ______________ 
 
 
 
 
 



แบบ รกอ 5/3 
(ช่ือสถาบัน).......... . 

งบรายไดคาใชจายรวม  และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ ......   ................... 25...และ 25...  

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

 
รายได                    
    รายไดจากการดําเนินงาน  : 
         รายไดจากการเรียนการสอน  [แบบ รกอ.5/6)] 
         รายไดจากการวิจัย  [แบบ รกอ.5/6)] 
         รายไดจากการบริการทางวิชาการ  [แบบ รกอ.5/6)] 
         รายไดจากการดําเนินงานอื่น     ______________ ______________ 
 รวมรายไดจากการดําเนินงาน      
    รายไดจากการบริจาค 
    ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
    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 
     ดอกเบ้ียจาย 
 
 



25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
     ทุนการศึกษาของอาจารยและเจาหนาที่ 
     ทุนการศึกษาของนักศึกษา 
     คารักษาพยาบาล 
     คาใชจายอื่น 
          รางวัลคณาจารยประจําและเจาหนาท่ี 
          รางวัลนักศึกษา 
          เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
          เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
          เงินจายสะสมเงินทุนบําเหน็จพนักงาน 
          คาสมาชิกวารสาร 
          คาใชจายอ่ืนๆ       ______________ ______________ 

รวมคาใชจาย      ______________ ______________ 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายงวดบัญชีน้ี                                
ทุนสะสมตนป                                                                                        ______________ ______________ 
 
     หัก  เงินผลประโยชนจัดสรรใหผูรับใบอนุญาต    ______________ ______________ 
ทุนสะสมสิ้นป       ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/3.1 
(ช่ือสถาบัน)                                           

งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนทั่วไป 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 

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

 
รายได 
     รายไดจากการดําเนินงาน  :                          
 รายไดจากการเรียนการสอน  [แบบ รกอ. 5/6]          
 รายไดจากการบริการทางวิชาการ [แบบ รกอ. 5/6]     
 รายไดจากการดําเนินงานอื่น     ______________ ______________ 
     รวมรายไดจากการดําเนินงาน                                           
     รายไดจากการบริจาค 
     ดอกเบ้ียรับ และเงินปนผลรับ                          
     รายไดอื่น       ______________ ______________ 
      รวมรายได      ______________ ______________ 
 
คาใชจาย 
     คาใชจายอาคารและสถานที่  (ไมรวมคาเสื่อมราคา)  [แบบ รกอ.5/7]            
     คาใชจายการเรียนการสอน  [แบบ รกอ.5/7)]       
     คาใชจายการบริหาร [แบบ รกอ.5/7)]            
     คาใชจายในการบริการทางวิชาการ 
     ดอกเบ้ียจาย                            
     คาใชจายอื่น 
         เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                           
         เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          
         เงินจายสะสมเงินทุนบําเหน็จพนักงาน                        
         คาใชจายอื่นๆ               
  รวมคาใชจาย     ______________ ______________ 
รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายงวดบัญชีน้ี   
ทุนสะสมตนป       ______________ ______________ 
รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายในปจจุบัน 
 
 
 
 
 



25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
     หักเงินชดใชยอดเดบิตในบัญชีทุนสะสม 

กองทุนทรัพยสินถาวร  
กองทุนวิจัย 
กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 
กองทุนพัฒนาบุคลากร 
กองทุนสงเคราะห 
กองทุนอื่น       ______________ ______________ 

ทุนสะสมสิ้นปกอนหักเงินจัดสรรจากรายไดสุทธิของปกอน 
     หักเงินจัดสรรจากรายไดสุทธิของปกอน 

กองทุนทรัพยสินถาวร  
กองทุนวิจัย 
กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 
กองทุนพัฒนาบุคลากร 
กองทุนสงเคราะห 
กองทุนอื่น 
เงินผลประโยชนจัดสรรใหผูรับใบอนุญาต    ______________ ______________ 

ทุนสะสมสิ้นปกอนหักเงินอุดหนุนจากทุนสะสมของกองทุนทั่วไป 
     หักเงินอุดหนุนจากทุนสะสมของกองทุนท่ัวไป(ถามี) 

กองทุนทรัพยสินถาวร  
กองทุนวิจัย 
กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 
กองทุนพัฒนาบุคลากร 
กองทุนสงเคราะห 
กองทุนอื่น       ______________ ______________ 

ทุนสะสมสิ้นป       ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  รกอ.  5/3.2 
 

 (ชื่อสถาบัน)                                           
งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนทรัพยสินถาวร  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 
หนวย : บาท 

25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 
รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป-เพื่อซื้อสินทรัพย 
     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 
     รายไดจากการบริจาค 
     ดอกเบี้ยรับ                       
     รายไดอ่ืน       ______________ ______________ 
  รวมรายได     ______________ ______________ 
คาใชจาย 
     คาเสื่อมราคา                                     
 อาคาร และสวนปรับปรุง                                 
 ครุภัณฑและอุปกรณ   
 ยานพาหนะ                                    
     ดอกเบี้ยจาย                                                         
     คาใชจายอื่น 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนตัดจําหนาย 
 คาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพยไมหมุนเวียน   ______________ ______________ 
  รวมคาใชจาย     ______________ ______________ 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย 
ทุนสะสมตนป       ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินปกอนเงินชดใช 
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินป       ______________ ______________ 

 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/3.3 
 

 (ชื่อสถาบัน)                                           
งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนวิจัย 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ................  25..  และ  25.. 
หนวย : บาท 

25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 
รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                   
     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 
     รายไดจากการวิจัย  [แบบ รกอ. 5/6]      
     รายไดจากการบริจาค                          
     รายไดอ่ืน 

เงินอุดหนุนจากการวิจัย 
        ______________ ______________ 
  รวมรายได     ______________ ______________ 
 
คาใชจาย 
     คาใชจายในการวิจัย  [แบบ รทม. 5/7)]                
     คาเสื่อมราคา                                     

ครุภัณฑและอุปกรณการวิจัย 
     คาใชจายอื่น............................     ______________ ______________ 
  รวมคาใชจาย     ______________ ______________ 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย  
ทุนสะสมตนป       ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินปกอนเงินชดใช 
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินป       ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/3.4 
 

 (ชื่อสถาบัน)                                           
งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 

สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ................  25..  และ  25.. 
หนวย : บาท 

25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 
รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                   
     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 
     รายไดจากการบริจาค                           
     ดอกเบี้ยรับ                                       
     รายไดอ่ืน 
 คาปรับ 
 คาธรรมเนียม      ______________ ______________ 
  รวมรายได     ______________ ______________ 
 
คาใชจาย 
     คาเสื่อมราคา                                     

ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด 
หนังสือและวารสารวิชาการ   

     คาสมาชิกวารสาร...............................    ______________ ______________ 
  รวมคาใชจาย     ______________ ______________ 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย 
ทุนสะสมตนป       ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินปกอนเงินชดใช 
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินป       ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/3.5 
 

(ช่ือสถาบัน)                                           
งบรายไดคาใชจายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนพัฒนาบุคลากร  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  .....  .................  25..  และ  25.. 
หนวย : บาท 

25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 

รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                           
     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 
     รายไดจากการบริจาค                        
     ดอกเบี้ยรับ                                       
     รายไดอ่ืน       ______________ ______________ 
  รวมรายได     ______________ ______________ 
 
คาใชจาย  
     ทุนการศึกษาของอาจารยและเจาหนาที่ 
     .........................      ______________ ______________ 
  รวมคาใชจาย     ______________ ______________ 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย 
ทุนสะสมตนป       ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินปกอนเงินชดใช 
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินป       ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/3.6 
 

(ช่ือสถาบัน)                                           
งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนสงเคราะห  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  .....  .................  25..  และ  25.. 
หนวย : บาท 

25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 

รายได  
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                           
     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 
     รายไดจากการบริจาค                          
     ดอกเบี้ยรับ                                       
     รายไดอ่ืน       ______________ ______________ 
 รวมรายได      ______________ ______________ 
 
คาใชจาย  
     ทุนการศึกษาของนักศึกษา 
     รางวัลคณาจารยประจําและเจาหนาที่ 
     รางวัลนักศึกษา 
      คารักษาพยาบาล 
     เงินชวยเหลือตางๆ      ______________ ______________ 
 รวมคาใชจาย      ______________ ______________ 
รายไดสูง (ต่ํา) คาใชจาย 
ทุนสะสมตนป       ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินปกอนเงินชดใช 
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินป       ______________ ______________ 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/3.7 
 

(ช่ือสถาบัน)                                           
งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  -  กองทุนอื่น 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  .....  .................  25..  และ  25.. 
หนวย : บาท 

25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 

รายได 
     เงินจัดสรรจากกองทุนทั่วไป                           
     เงินอุดหนุนรับจากกองทุนทั่วไป 
     รายไดจากการบริจาค                         
     ดอกเบี้ยรับ                                       
     รายไดอ่ืน       ______________ ______________ 
 รวมรายได      ______________ ______________ 
 
คาใชจาย  
     ................................... 
     ................................... 
     ...................................      ______________ ______________ 
 รวมคาใชจาย      ______________ ______________ 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย 
ทุนสะสมตนป       ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินปกอนเงินชดใช 
เงินชดใชยอดเดบิต(ถามี) จากกองทุนทั่วไป    ______________ ______________ 
ทุนสะสมส้ินป       ______________ ______________ 

 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/4 
(ช่ือสถาบัน)                                           

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

25..(ปปจจุบัน)                25..(ปท่ีผานมา) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจาย 
 ปรับกระทบเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 
  คาเส่ือมราคา 
  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 
 เงินลงทุนระยะส้ันลดลง(เพิ่มขึ้น) 
 เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น) 
 ขาย(ซ้ือ)สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 สินทรัพยทางปญญาลดลง(เพิ่มขึ้น)    ______________ ______________ 
      เงินสดสุทธิรับ(จาย)จากกิจกรรมลงทุน   ______________ ______________ 

 
 
 



25..(ปปจจุบัน)                  25..(ปท่ีผานมา) 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต/บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
 เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
 รับเงิน(ชําระเงิน)กูยืมระยะส้ัน 
 รับเงิน(ชําระเงิน)กูยืมระยะยาว 
 รับเงินลงทุนเพิ่ม 
 รับเงินบริจาคที่ใชไดแตดอกผล 
 เงินผลประโยชนจายใหผูรับใบอนุญาต    ______________ ______________ 
      เงินสดสุทธิรับ(จาย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน   ______________ ______________ 
เงินสดและเงินฝากธนาคารสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือตนงวด    ______________ ______________ 
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือส้ินงวด    ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/5 
 

ชื่อสถาบัน................  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

.....  .................  25..  
  
หมายเหตุ 1 - ลักษณะของบัญชีเงินกองทุน  
 (ช่ือสถาบัน)........ ใชวิธีบัญชีเงินกองทุน (Fund Accounting)  ซ่ึงเปนวิธีการบัญชีที่รับรองทั่วไปสําหรับ
สถาบันการศึกษา  โดยมีเงินกองทุนทั่วไป  เงินกองทุนทรัพยสินถาวร  เงินกองทุนวิจัย เงินกองทุนหองสมุดและ
เทคโนโลยี  เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร เงินกองทุนสงเคราะห  และเงินกองทุนคงเงินตนหรือกองทุนอื่น แตละกองทุนมี
บัญชีดุลในตัวเอง  (Self-Balancing)  ซ่ึงอาจนํามาประกอบเปนงบการเงินรวมได  คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจาย
ของกองทุนทรัพยสินถาวร  เวนแตคาเส่ือมราคาของครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด และคาเส่ือมราคาหนังสือถือเปน
คาใชจายของกองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี 
 
หมายเหตุ 2 - นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
 เปนหลักการบัญชีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเลือกใชเปนแนวปฏิบัติโดยไดพิจารณาตามความเหมาะสม
ของสถาบันนั้น เชน 
     การรับรูรายไดและคาใชจาย   
.................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………. 
     สินทรัพยและคาเส่ือมราคา  
 สินทรัพยไมหมุนเวียนบันทึกในราคาทุนที่ไดมา 
 คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายของกองทุนที่เก่ียวของตามวิธีเสนตรงตามระยะเวลา  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  และตัดบัญชีเปนคาใชจายตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
     การแปลงคาเงินตราตางประเทศ  
............(.ใหถือตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป)................................................................. 
 
 



หมายเหตุ 3 - รายละเอียดของรายการในงบการเงิน   
เปนการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการที่ปรากฏในงบการเงิน  เชน  สินทรัพย  หนี้สิน  และ

เงินกองทุนรวมถึงการจัดสรรผลประโยชนแกผูรับใบอนุญาต(ถามี)  และการสํารองตางๆ 
 
หมายเหตุ 4 -ภาระผูกพัน   

เปนการเปดเผยภาระผูกพันที่เปนพันธะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ภาระผูกพันนี้อาจจะเปนการนํา       
สินทรัพยไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน  การทําสัญญาผูกพันและขอตกลงตางๆ 
 
 หมายเหตุ 5 - หนี้สนิที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา   

เปนการเปดเผยหนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภายหนา 
 
หมายเหตุ 6 - เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน   

เปนการเปดเผยเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน  แตกอนวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี  
ซ่ึงเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นภายหลัง  ณ.  วันที่ใน งบการเงิน  เหตุการณนี้มีผลใหตองปรับปรุง
งบการเงิน  รวมทั้งเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงิน  โดยไมมีผลตองปรับปรุง   
งบการเงิน  แตตองเปดเผยใหทราบถึงสถานการณนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เชน  ความเสียหายเนื่องจาก   
ไฟไหมหรือน้ําทวมภายหลังวันที่ในงบการเงิน  เปนตน 
 
หมายเหตุตอๆ  ไป   
 เปนขอมูลอื่นๆที่คาดวาจะเปนประโยชนแกบุคคลที่ใชงบการเงิน  และใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  และตามขอบังคับอื่นๆที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  รกอ.  5/6 
(ชื่อสถาบัน)                                           

รายละเอียดรายได  สําหรับปส้ินสุดวันที่  .....  ...............  25..  และ  25.. 
 
25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 

 
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.. 
25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 

คาใชจายอาคารและสถานที่  
     คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร                       
     คาไฟฟา น้ําประปา และอื่น ๆ                      
     คารักษาความสะอาด  
     คาเบี้ยประกันภัย  
     ...................................      ______________ ______________ 
 รวมคาใชจายอาคารและสถานที่    ______________ ______________ 
คาใชจายการเรียนการสอน  
     เงินเดือนและคาจางอาจารยประจํา                
     เงินเดือนและคาจางอาจารยพิเศษ                 
     คาวัสดุการศึกษา                              
     คาใชจายในการสัมมนาการเรียนการสอน                                     
     ............................      ______________ ______________ 
 รวมคาใชจายการเรียนการสอน    ______________ ______________ 
คาใชจายการบริหาร  
     เงินเดือนและคาจางฝายบริหารและเจาหนาที่         
     คาเบี้ยประชุม 
     คาตอบแทนกรรมการ           
     คาตอบแทนที่ปรึกษา  
     คาวัสดุสํานักงาน                              
     คาซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ                  
     คาใชจายส่ือสาร                              
     คาพาหนะและเบี้ยเล้ียงเดินทาง                            
     คาใชจายประชาสัมพันธ                                   
     คารับรอง                                        
     .........................  
     คาใชจายเบ็ดเตล็ด      ______________ ______________ 
 รวมคาใชจายการบริหาร     ______________ ______________ 

 



แบบ  รกอ.  5/8 
 

 (ช่ือสถาบัน)                                           
รายละเอียดสินทรัพยไมหมุนเวียนและคาเสื่อมราคาสะสม  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  .....  .................  25..  และ  25.. 

25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
อาคาร 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – อาคาร 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 อาคาร  -  สุทธิ      ______________ ______________ 
 
ครุภัณฑการศึกษา 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – ครุภัณฑการศึกษา 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 ครุภัณฑการศึกษา  -  สุทธิ     ______________ ______________ 
 
 
 
 
 



25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 
 
คาใชจายในการวิจัย 
     คาตอบแทนผูวิจัย 
     คาตอบแทนผูชวยวิจัย 
     คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
     คาวัสดุส้ินเปลือง         
     คาเชาสถานที่ 
     คาพิมพผลงานวิจัย 
     .........................  
     คาใชจายเบ็ดเตล็ด      ______________ ______________ 
 รวมคาใชจายในการวิจัย     ______________ ______________ 
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25..(ปปจจุบัน)                       25..(ปท่ีผานมา) 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – ครุภัณฑสํานักงาน 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 ครุภัณฑสํานักงาน  -  สุทธิ     ______________ ______________ 
 
อุปกรณการศึกษา 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณการศึกษา 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 อุปกรณการศึกษา  -  สุทธิ     ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 



2 
25..(ปปจจุบัน)                25..(ปท่ีผานมา) 

 
อุปกรณสํานักงาน 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณสํานักงาน 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 อุปกรณสํานักงาน  -  สุทธิ     ______________ ______________ 
 
ครุภัณฑหองอาหาร 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – ครุภัณฑหองอาหาร 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 ครุภัณฑหองอาหาร  -  สุทธิ     ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 



1 
25..(ปปจจุบัน)               25..(ปท่ีผานมา) 

 
ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 ครุภัณฑและอุปกรณหองพยาบาล  -  สุทธิ   ______________ ______________ 
 
ยานพาหนะ 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – ยานพาหนะ 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 ยานพาหนะ  -  สุทธิ     ______________ ______________ 
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25..(ปปจจุบัน)               25..(ปท่ีผานมา) 

 
ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด  -  สุทธิ    ______________ ______________ 
 
หนังสือ 
     ยอดตนป 
     ยอดเพิ่มระหวางป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
คาเส่ือมราคาสะสม – หนังสือ 
     ยอดตนป 
     คาเส่ือมราคาสําหรับป 
     ยอดลดระหวางป      ______________ ______________ 
     ยอดส้ินป       ______________ ______________ 
 หนังสือ  -  สุทธิ      ______________ ______________ 
 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน      ______________ ______________ 
รวมคาเส่ือมราคาสะสม  -  สินทรัพยไมหมุนเวียน   ______________ ______________ 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  -  สุทธิ     ______________ ______________ 
 
 



 
หลักการและวิธีการจัดทํางบการเงินตามระบบบัญชีกองทุน   

ก.  หลักการ 
 การบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใชวิธีบัญชีเงินกองทุน  โดยแตละกองทุนมีวิธีบันทึก
รายการตามหลักบัญชีคู  และมีบัญชีดุลในตัวเอง  ซ่ึงอาจนํามาประกอบเปนงบการเงินรวมได 
 กองทุนตางๆ  ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
ประกอบดวย   

1.  กองทุนทั่วไป  ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการดําเนินกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

2.  กองทุนทรัพยสินถาวร  ไดแก ทรัพยสินถาวรทุกประเภทที่ใชในการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสวนรวม  รวมทั้งเงินที่จัดสรรไวเพื่อจัดหาเพิ่มเติม กอสรางและดัดแปลง
ทรัพยสินถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดีข้ึน แตไมรวมถึงทรัพยสินถาวรที่เปนของกองทุนอ่ืน
โดยเฉพาะ 

3.  กองทุนวิจัย  ไดแก เงินและทรัพยสินอ่ืนที่จัดสรรไวเพื่อใชในการคนควาหาความรู 
ความกาวหนาทางวิชาการ การสงเสริมและสนับสนุนงานวจัิย รวมทั้งการคิดคนสิ่งประดิษฐ 

4.  กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี  ไดแก เงินและทรัพยสินอ่ืนที่จัดสรรไวเพื่อใชซื้อหนังสือ 
วารสาร ส่ือการศึกษา อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยสินอ่ืนที่ใชในหองสมุด 

5.  กองทุนพัฒนาบุคลากร  ไดแก เงินและทรัพยสินอ่ืนที่จัดสรรไวเพื่อใชในการให
ทุนการศึกษาและการฝกอบรมแกคณาจารยและเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ตาม
ขอกําหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

6.  กองทุนสงเคราะห  ไดแก เงินและทรัพยสินอ่ืนที่จัดสรรไวเพื่อใชในการใหทุนแกนักศึกษา
และการสงเคราะหอ่ืนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา การใหสวัสดิการแกคณาจารยประจําและเจาหนาที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และการสงเคราะหอ่ืนๆ ทั้งนี้ ตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

7.  กองทุนอ่ืน  ไดแก เงินและทรัพยสินอ่ืนที่จัดสรรไวเพื่อใชในวัตถุประสงคอ่ืน ตามที่สภา
สถาบันกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม 
 บญัชีตางๆของแตละกองทุนจําแนกไดเปน  5  ประเภทคือ  สินทรัพย  หนี้สิน  เงินกองทุน   
รายได  และคาใชจาย  ใหนํายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทตางๆ  ณ  วันสิ้นงวดบัญชีไปจัดทํา    
งบการเงิน โดยแยกแตละกองทุน และงบการเงินรวมของทุกกองทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 งบการเงินของแตละกองทุน  ประกอบดวย  งบดุล  งบรายไดคาใชจาย และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทุนสะสม  
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 งบการเงินรวมของทุกกองทุน  ประกอบดวย  งบดุลรวม  งบรายไดคาใชจายรวม และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม  และงบกระแสเงินสดรวม   
 รอบระยะเวลาบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน  และสิ้นสุด
วันที่ 31 พฤษภาคม ของปถัดไป 

 
ข.  วิธีการบันทึกบัญชี 
 การบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เปนระบบบัญชีกองทุนที่แตละกองทุนมีวิธีบันทึก 
รายการตามหลักการบัญชีคูที่สมบูรณในตัว เพื่อใหสามารถทํางบการเงินของแตละกองทุนได มูลคา
ของสินทรัพยในการบันทึกบัญชีใหใชราคายุติธรรม วิธีการบันทึกบัญชี มีดังนี้ 
 1.  เมื่อผูรับใบอนุญาตนําเงินสด  และ/หรือสินทรัพย  เชน  อาคาร  ครุภัณฑ  อุปกรณ  
หนังสือและวารสารวิชาการ  เปนตน  มาลงทุนเมื่อเริ่มแรกและภายหลังการเปดดําเนินการ ใหบันทึก
บัญชีแยกตามประเภทสินทรัพย 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 
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สมุดบัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร 

      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x 
  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต.............................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนสงเคราะห 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x 
  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต............................................................x 

สมุดบัญชีกองทุนอ่ืนที่เกี่ยวของ 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.....................................x 
  เครดิต  ทุนจากผูรับใบอนุญาต...............................................................x 

 
 2.  เมื่อไดรับบริจาคเงินและ/หรือสินทรัพย 

     2.1  กรณีท่ีผูบริจาคไมระบุวัตถุประสงค สามารถนําไปใชไดทั้งจํานวนใหบันทึกเปนรายได 
และถาไมระบุใหกองทุนใด 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(สินทรัพยน้ัน) .................................................x 
      เดบิต  รายไดจากการบริจาครอรับรู.................................x 
  เครดิต  รายไดจากการบริจาค....................................................................x 
   -การบันทึกบัญชี เมื่อขายสินทรัพยน้ัน 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร........................................x 
      เดบิต  คาเสื่อมราคาสะสม(สินทรัพยนั้น).........................x 
  เครดิต  สินทรัพย(ระบุประเภท)  รับจากการบริจาค....................................x 
      เดบิต  รายไดจากการบริจาครอรับรู.................................x 
  เครดิต  รายไดจากการบริจาค....................................................................x 
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      2.2  กรณีเมื่อไดรับเงินบริจาค จํานวนเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด ตามมาตรา 62 
แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (ตองทําแผนการใชจาย) รายละเอียดการ
บันทึกบัญชี เปนดังนี้ 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.............................................x 
  เครดิต  รายไดจากการบริจาค..............................................................x 
      เดบิต  คาใชจาย  ....(ตามแผน).............................................x 
  เครดิต  ประมาณคาใชจายจากเงินบริจาค.............................................x 
      เดบิต  ประมาณคาใชจายจากเงินบริจาค................................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร.............................................................x 
      2.3  เม่ือผูบริจาคเงินสด/เงินฝากธนาคารและสินทรัพย ระบุใหใชไดเฉพาะดอกผล ใหถือ
เปนทุนจากการบริจาค รายละเอียดการบนัทึกบัญชี เปนดังนี้ 

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x 
      เดบิต  สินทรัพย(ระบุประเภท)  จากการรับบริจาค.......................x 
  เครดิต  ทุนจากการไดรับบริจาค.................................................................x 

 
 3.  เมื่อมีการซื้อสินทรัพย 
      3.1  กรณีกองทุนทั่วไปจัดซื้อเพื่อกองทุนอื่นและชําระเงินใหกอน 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป 
      เดบิต  ลูกหนี้กองทุน  (ระบุช่ือกองทุน).............................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 
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      3.2  กรณีกองทุนประเภทตางๆจัดซื้อเอง 

สมุดบัญชีกองทุนทรัพยสินถาวร 
      เดบิต  สินทรัพย  (ระบุประเภท)............................................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้.........................................x 

สมุดบัญชีกองทุนวิจัย 
      เดบิต  ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา........……...............x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้............................................x 

สมุดบัญชีกองทุนหองสมุดและเทคโนโลย ี
      เดบิต  ครุภัณฑและอุปกรณหองสมุด................................x 
      เดบิต  หนังสือและวารสารวิชาการ....................................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้............................................x 

 
 4.  เมื่อมีการยืมเงินระหวางกองทุน 

สมุดบัญชีกองทุนที่กูยืม 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x 
  เครดิต  เจาหนี้กองทุน  (ระบุช่ือกองทุนที่ใหยืม)........................................x 

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

 
 5.  เมื่อมีการยืมเงินจากผูรับใบอนุญาต/บุคคลอื่น 

สมุดบัญชีกองทุนที่ยืม 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร...................................................x 
  เครดิต  เงินใหยืมจากผูรับใบอนุญาต/บุคคลอื่น........................................x 

 
 6.  เมื่อปรากฏวากองทุนทั่วไปมีรายไดสูงกวาคาใชจายประจําป ใหโอนเงินไปชดใชใหกองทุน
ที่มียอดติดลบ ถือเปนรายการหักจากทุนสะสม ใหบันทึกบัญชีดังนี้ 

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

สมุดบัญชีกองทุนที่รับเงินชดเชย 
      เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหนี้กองทุนทั่วไป.……...............x 
  เครดิต  ทุนสะสม.....................................................................................x 
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 7.  เมื่อกองทุนทั่วไปจัดสรรเงินสวนที่เหลือจากการชดใชใหกองทุนตางๆตาม ขอ 6) ใหบันทึก
บัญชี ดังนี้ 
  7.1  เมื่อจัดสรรใหกองทุนตางๆที่ระบุในกฎหมาย(ไมนอยกวารอยละ 60) 

สมุดบัญชีกองทุนทั่วไป 
      เดบิต  ทุนสะสม...............................................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจาหนี้กองทุน  (ระบุช่ือกองทุน).......................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 
 
 8.  เมื่อกองทุนทั่วไปจะตองโอนเงินอุดหนุนใหแกกองทุนประเภทตางๆเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว รายละเอียดของการบันทึกบัญชี เปนดังนี้ 

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

(แสดงการบันทึกบัญชีเม่ืออนุมัติเงินอุดหนุน) 
      เดบิต  เจาหนี้กองทุน (ระบุช่ือกองทุน)........................................x 
  เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร................................................................x 

(แสดงการบันทึกบัญชีเม่ือจายเงินอุดหนุน) 
      เดบิต  ทุนสะสม.......…................................................…......x 
  เครดิต  เงินอุดหนุนจัดใหแกกองทุน (ระบุช่ือกองทุน)..................................x 

(แสดงการบันทึกบัญชีเมื่อส้ินป) 
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สมุดบัญชีกองทุนที่ไดรับเงินอุดหนุน 

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

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

(แสดงการบันทึกบัญชีเม่ือไดรับเงินอุดหนุน) 
      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 

 
 10.  การคิดคาเสื่อมราคาและการตัดบัญชี 
      10.1  คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร  ครุภัณฑ  อุปกรณ  หนังสือและวารสารวิชาการ 

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

สมุดบัญชีกองทุนที่เกี่ยวของ 
      เดบิต  ตัดจายสินทรัพยทางปญญา...............................x 
  เครดิต  สินทรัพยทางปญญา...................................................................x 

 
ค.  งบการเงิน 
 ณ  วันสิ้นงวดบัญชี  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองจัดทํางบการเงิน  เพื่อแสดงฐานะ     
การเงิน ณ วันสิ้นงวด  ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม  สําหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละกองทุน  และงบการเงินรวมเพื่อแสดงฐานะการเงินรวม  ผลการดําเนินงานรวมและการ
เปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม  และกระแสเงินสดรวมของทุกกองทุน  งบการเงินเหลานี้ประกอบดวย 
 1.  งบดุล   
  1.1  งบดุลของแตละกองทุน  เปนงบที่จัดทําข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงินของกองทุน
นั้นๆ  โดยแสดงใหเหน็วามีสินทรัพย  หนี้สิน  และเงินกองทุนแตละประเภทเปนจํานวนเทาใด  สําหรับ
เงินกองทุนใหแยกแสดงเปน  3  ประเภท  คือ   

     -ทุนจากผูรับใบอนุญาต  ซ่ึงประกอบดวย เงินและสินทรัพยอ่ืนที่ระบุในขอกําหนด
เมื่อจัดตั้ง และที่จัดหามาเพิ่มเติมในภายหลัง 

     -ทุนจากการไดรับบริจาค  ซ่ึงประกอบดวย เงินและสินทรัพยอ่ืนที่มีผูบริจาคหรือ
อุทิศใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยระบุเงื่อนไขใหใชเฉพาะแตดอกผล 

     -ทุนสะสม  ซ่ึงประกอบดวย เงินและสินทรัพยอ่ืนที่ไดมาจากผลการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผานมา 
  1.2  งบดุลรวม  เปนงบดุลท่ีจัดทําข้ึนจากงบดุลของแตละกองทุน  เพื่อแสดงฐานะ
การเงินรวมของทุกกองทุนของสถาบัน  หลังจากตัดรายการระหวางกองทุนออกแลว 
 2.  งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม 
  2.1  งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแตละ    
กองทุน เปนงบที่จัดทําข้ึนเพื่อแสดงรายได คาใชจาย  และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของแตละกองทุน 
เพื่อแสดงใหเห็นรายได คาใชจาย  และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม ของกองทุนนั้น 
  2.2  งบรายไดและคาใชจายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวม  เปน 
งบที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายได คาใชจาย  และการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมของทุกกองทุนรวมกัน
หลังจากตัดรายการระหวางกองทุนออกแลว เพื่อแสดงใหเห็นรายได คาใชจาย  และการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสมรวมทุกกองทุนของสถาบัน 
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 3.  งบกระแสเงินสดรวม  เปนงบที่จัดทําข้ึนเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารในระหวางงวดบัญชีของทุกกองทุน  โดยแยกเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  เงินสดและเงินฝาก
ธนาคารที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากกิจกรรมเหลานี้เมื่อนําไปเพิ่ม(ลด)เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
เมื่อตนงวดบัญชีจะเปนเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ  ณ  วันสิ้นงวดบัญชี 
 4.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  เปนขอมูลและรายการที่ควรตองเปดเผยเพิ่มเติมจากที่   
ปรากฏในงบการเงินที่กลาวขางตน  เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนตอผูใชงบการเงินของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  หมายเหตุประกอบงบการเงินควรประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
  1)  ลักษณะของบัญชีเงินกองทุน  เปนการอธิบายถึงหลักการบัญชีเงินกองทุน  ซ่ึงมี
ลักษณะแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่ใชโดยทั่วไปในธุรกิจ 
  2)  นโยบายบัญชีท่ีสําคัญ  เปนหลักการบัญชีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเลือกใช
เปนแนวปฏิบัติโดยไดพิจารณาตามความเหมาะสมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  เชน  การรับรู 
รายไดและคาใชจาย  การคิดคาเสื่อมราคาและการแปลงคาเงินตราตางประเทศ  เปนตน 
  3)  รายละเอียดของรายการในงบการเงิน  เปนการเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
สําหรับรายการที่ปรากฏในงบการเงิน  เชน  สินทรัพย  หนี้สิน  และเงินกองทุน  รวมถึงการจัดสรร     
ผลประโยชนแกผูรับใบอนุญาต(ถามี)  และการสํารองตางๆ 
  4)  ภาระผูกพัน  เปนการเปดเผยภาระผูกพันที่เปนพันธะของสถาบันอุดมศึกษา    
เอกชน  ภาระผูกพันนี้อาจจะเปนการนําสินทรัพยไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน  การทําสัญญาผูกพัน
และขอตกลงตางๆ 
  5)  หนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนในภายหนา  เปนการเปดเผยหนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภายหนา 
  6)  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน  เปนการเปดเผยเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงิน  แตกอนวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี  ซ่ึงเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึง
สถานการณที่เกิดขึ้นภายหลัง ณ. วันที่ในงบการเงิน  เหตุการณนี้มีผลใหตองปรับปรุงงบการเงิน
รวมทั้งเปนขอมูลเพิ่มเติมที่แสดงถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนหลังวันที่ในงบการเงิน  โดยไมมีผลตอง
ปรับปรุงงบการเงิน  แตตองเปดเผยใหทราบถึงสถานการณน้ันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เชน  
ความเสียหายเนื่องจากไฟไหม  หรือน้ําทวมภายหลังวันที่ในงบการเงิน  เปนตน 
  7)  ขอมูลอ่ืนๆที่คาดวาจะเปนประโยชนแกบุคคลที่ใชงบการเงิน  และใหเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานตามหลักการบัญชีสากล  และตามขอบังคับอ่ืนๆที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กําหนด 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 



 
ความหมายของรายการในงบการเงิน 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
--------------------------- 

งบดุล 
สินทรัพย 

1. สินทรัพยหมุนเวียน  
 1.1 เงินสด  หมายถึง เงินสดในมือ ธนบัตร และเหรียญกษาปณ รวมทั้งเงินสดยอย ธนานัติ 
ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย 
 1.2 เงินฝากสถาบันการเงิน  หมายถึง เงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝาก
ประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด(เงินฝากประจํา)  
 1.3 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เงินลงทุน
ดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงิน     
ลงทุน 
 1.4 ลูกหนี้-สุทธิ  หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการ ท้ังนี้ใหรวมถึงลูกหนี้
และตั๋วเงินรับการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดวย ลูกหนี้    
ดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 1.5 สินคาคงเหลือ หมายถึง สินคาสําเร็จรูปหรืองานระหวางทํา วัตถุดิบ และวัสดุที่ใชในการ
ผลิตเพื่อขาย หรือใหบริการตามปกติ 
 1.6 รายไดคางรับ หมายถึง รายไดที่เกิดข้ึนแลวในงวดปจจุบัน แตยังไมไดรับเงิน 
 1.7 คาใชจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในรอบบัญชีถัดไป แตไดจายเงินแลว
ในรอบบัญชีปจจุบัน 
 1.8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดไวขางตน  
 รายการสินทรัพยหมุนเวียนใดที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของสินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมด ให
แยกแสดง เปนรายการของสินทรัพยหมุนเวียนนั้นๆ 
 
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 2.1 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เงินลงทุน
ดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อปรับมูลคา หรือคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
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 2.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใช
ประโยชนในการผลิต จําหนายสินคา หรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือใชในการบริหารงานโดยกิจการคาด
วาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบปบัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อม
ราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 2.4 สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปราง ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตแกกิจการ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม 
 2.5 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดไว 
ขางตน 

 
หนี้สินและเงินกองทุน 

 
3. หนี้สินหมุนเวียน 
 3.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน หมายถึง เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดข้ึนจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน 
 3.2 เจาหนี ้หมายถึง เงินคางชําระคาสินคาหรือคาบริการ ที่ซ้ือมาเพื่อขาย หรือเพื่อใชในการ
ผลิตสินคาหรือบริการตามปกติ ท้ังนี้ใหรวมถึงเจาหนี้และต๋ัวเงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน 
และบุคคล และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย 
 3.3 เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป หมายถึง สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระคืนในรอบบัญชีถัดไป 
 3.4 เงินยืมจากผูรับใบอนุญาต หมายถึง เงินยืมจากผูรับใบอนุญาตเพื่อการใชจายในการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
 3.5 รายไดรับลวงหนา หมายถึง รายไดท่ีเกิดข้ึนในรอบบัญชีถัดไป แตไดรับเงินแลวในรอบ
บัญชีปจจุบัน 
 3.6 เงินประกันความเสียหาย หมายถึง เงินที่เก็บกับนักศึกษาเพื่อประกันความเสียหายและ
จะคืนใหเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินหมุนเวียนอื่นใดที่กําหนดไวขางตน เชน เจาหนี้
กองทุนตางๆ คาใชจายคางจาย ทุนการศึกษาคางจาย เงินผลประโยชนคางจายผูรับใบอนุญาต เปน
ตน 
 รายการหนี้สินหมุนเวียนใดที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด ใหแยก
แสดง เปนรายการของหนี้สินหมุนเวียนนั้นๆ 
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4. หนี้สินไมหมุนเวียน 
 4.1 เงินกูยืมระยะยาว หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่กูเงินจากบุคคลหรือสถาบันการเงิน 
รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 
 4.2 เงินบําเหน็จพนักงาน หมายถึง เงินที่สํารองไวจายใหพนักงานเมื่อออกจากงาน 
 4.3 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนนอกจากที่กําหนดไวขางตน 
 
5. เงินกองทุน 
 5.1 ทุนจากผูรับใบอนุญาต หมายถึง เงินลงทุนของผูรับใบอนุญาต ไมวาจะเปนดวยเงินสด
หรือสินทรัพยอ่ืน  
 5.2 ทุนจากการไดรับบริจาค หมายถึง เงินหรือสินทรัพยที่ไดรับบริจาคโดยระบุใหใชเฉพาะ
ดอกผล 
 5.3 ทุนสะสม  หมายถึ ง  ทุนที่ เพิ่ มขึ้ นหรื อลดลงหลั งจากผลการดํ า เนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาในรอบปบัญชีที่ผานมา 
 5.2 สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน หมายถึง สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน ที่เกิดจากรายการตาง ๆ เชน 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 
ทั้งนี้ตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
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งบรายไดและคาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม 
 
1. รายได 
 1.1 รายไดจากการดําเนินงาน หมายถึง รายไดที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปน
การดําเนินการหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใหแสดงแยกเปนรายไดแตละประเภท เชน 
รายไดจากการเรียนการสอน รายไดจากการวิจัย รายไดจากการบริการทางวิชาการ เปนตน 
 1.2 รายไดจากการดําเนินงานอื่น หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กลาวไว 
ขางตน 
 1.3 รายไดจากการบริจาค หมายถึง รายไดที่ผูบริจาคไมไดระบุวัตถุประสงคไว สามารถ
นําไปใชไดทั้งจํานวน 
 1.4 ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ หมายถึง เงินผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 1.2 รายไดอ่ืน หมายถึง รายไดนอกจากที่กําหนดไวขางตน เชน คาปรับ คาเชารับ ดอกผล
จากเงินบริจาค เปนตน 
 รายการรายไดอ่ืนที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของรายไดทั้งหมด ใหแยกแสดง เปนรายการของ
รายไดประเภทนั้นๆ 
 
2. คาใชจาย 
 2.1 คาใชจายอาคารและสถานที ่หมายถึง คาใชจายที่จายไปเพื่ออาคารและสถานที่ เชนคา
ซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร คาไฟฟา คาน้ําประปา และคาประกันภัย เปนตน 
 2.2 คาใชจายการเรียนการสอน หมายถึง คาใชจายที่จายไปเพื่อการเรียนการสอน เชน     
เงินเดือนและคาจางอาจารยประจํา คาวัสดุการศึกษา เปนตน 
 2.3 คาใชจายการบริหาร หมายถึง คาใชจายเพื่อการบริหารจัดการ เชน เงินเดือนและคาจาง
ฝายบริหาร และเจาหนาที่ คาวัสดุสํานักงาน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง เปนตน 
 2.4 คาใชจายในการวิจัย หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวกับการวิจัย เชน คาตอบแทนผูวิจัย คา
พิมพผลงานวิจัย เปนตน 
 2.5 คาเสื่อมราคา หมายถึง รายการตัดจายการใชประโยชนของสินทรัพยไมหมุนเวียน ใน 
แตละรอบปบัญชี 
 2.6 ดอกเบ้ียจาย หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทน เนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือ
เงินทุน 
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 2.7 คาใชจายอื่น หมายถึง คาใชจายนอกจากที่กําหนดไวขางตน เชน เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินจายสะสมเงินทุนบําเหน็จพนักงาน เปนตน 
 รายการคาใชจายอื่นที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 5 ของคาใชจายทั้งหมด ใหแยกแสดงเปน    
รายการของคาใชจายประเภทนั้นๆ 

-------------------------------- 
 






