รายงานการวิเคราะะห์ การเงิน ปี งบประะมาณ 25553
พระนคร
มหาวิททยาลัยเทคโนโลยีรราชมงคลพ
(ปรับปรุงข้ อมมูล ณ วันที่ 27
2 ธันวาคม 2553)
2
จาก ข้ อมู ล การใ ช้ จ่ า ยเงิ น ขอองมหาวิ ท ยาาลัย เทคโนโโลยี พ ระนครร ปี งบประมมาณ 2553
มหาวิทยยาลัยมีค่าใช้ จ่จายทั ้งสิ ้น 7005,605,814.73 บาท

จํจาแนกเป็ นค่าใช้ จ่ายจากเงินงบประมาาณ จํานวน

531,8433,548.17 บาทท คิดเป็ นร้ อยละ 75.377 เป็ นค่าใช้ จจ่ายจากเงินราายได้ จํานวนน 173,762,2666.56 บาท
คิดเป็ นร้ ออยละ 24.63

ร้ อยละของค่ าาใช้ จ่ายจําแแนกตามแหล่ งเงิน
ปี งบประมาณ
ณ 2553

รูปที่ 1 กรราฟแสดงร้ อยยละของค่าใช้ช้ จา่ ยจําแนกตตามแหล่งเงิน

ร้ อยลละของค่ าใชช้ จ่ายจําแนนกตามประะเภทงบ
ปี งบประมาณ
ง
2553

รูปที่ 2 กราาฟแสดงร้ อยลละของค่าใช้ จ่จายจําแนกตาามประเภทงบบ
พิจารรณาค่าใช้ จา่ ยยตามประเภททงบพบว่าค่าใช้ จา่ ยงบบุคลากรมีคา่ ใช้ จ่จายสูงสุดจํานนวน
279,388,256.66 บาทท คิดเป็ นร้ อยยละ 39.60 ค่าใช้ จา่ ยงบดําเนิ
า นการ จํานนวน 178,4556,714.01 บาท
บ คิดเป็ น
ร้ อยละ 225.29 ค่าใช้ช้ จา่ ยงบรายจจ่ายอื่น จํานววน 105,786,483.01 บาทท คิดเป็ นร้ อยละ
ย 14.99 คค่าใช้ จา่ ยงบ
ลงทุน จํานวน
า
73,034,017.44 บาาท คิดเป็ นร้ อยละ
อ 10.35 ค่าใช้ จา่ ยงบบเงินอุดหนุน จํานวน 68,9940,343.61
บาท คิดเเป็ นร้ อยละ 9.77

ผลงานวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้
0.62%

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
0.51%

ผลงานการให้ บริ การวิชาการ
0.82%
ผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี
1.12%

ผู้รับทุนตามโครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรทาง
การศึกษา
0.31%

คชจ.โครงการเครื อข่ายห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยไทย
0.07%

ผู้สําเร็ จการศึกษาด้ านสังคม
19.33%

ผู้สําเร็ จการศึกษาด้ าน
วิทยาศาสตร์
77.21%

ร้ อยละของค่ าใช้ จ่ายจําแนกตามผลผลิต
ปี งบประมาณ 2553

รูปที่ 3 กราฟแสดงร้ อยละของค่าใช้ จา่ ยจําแนกตามตามผลผลิต
หากจําแนกค่าใช้ จ่ายตามผลผลิตพบว่าค่าใช้ จ่ายผลผลิตผู้สําเร็ จการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีค่าใช้ จ่ายสูงสุด จํานวน 544,790,646.03 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 77.21 มีค่าใช้ จ่ายผลผลิต
ผู้สําเร็ จการศึกษาด้ านสังคม จํานวน 136,392,967.76 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.33 ค่าใช้ จ่ายผลผลิตผลงาน
การให้ บริ การวิชาการ จํานวน 5,792,103.19 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.82 ค่าใช้ จา่ ยผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อสร้ าง
องค์ความรู้ จํานวน 4,399,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.62 ค่าใช้ จ่ายผลผลิตผลงานทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 3,604,873.75 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.51 ค่าใช้ จ่ายผลผลิตผู้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2,175,080 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.31 ค่าใช้ จ่ายโครงการเครื อข่ายห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยไทย จํานวน 517,150 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.07

มหาาวิ ท ยาลั ย มี รายได้ จาก 3 แหล่ ง เงิ นนประกอบด้ด้ วย งบประ มาณแผ่ น ดิ น จํ า นวน
0 บาท คิดเป็ป็ นร้ อยละ 700.62 รายได้ จจาการเรี ยนกการสอน จํานนวน 238,2800,936 บาท
6
639,402,10
คิดเป็ นร้ อยละะ 26.32 แลละรายได้ จากกการดําเนินงาานอื่น (นอกพันั ธกิจ) จํานววน 27,710,6772.80 บาท
คิดเป็ นร้ อยละะ 3.06

ร้ อยละะของรายไดด้ จาํ แนกตาามแหล่ งเงิน
ปี งบปรระมาณ 25533

รูปปที่ 4 กราฟแแสดงร้ อยละขของรายได้ จําแนกตามแหล
แ
ล่งเงิน ปี งบปรระมาณ 25533

สถาบันวิจยั และพัฒ
ั นา

4.7

สํานักส่งเสริ มมวิชาการและงานทะเเบียน

5.4

คณะสถาปั ตยกรรมมศาสตร์ และการออกกแบบ

11..6

คณะะเทคโนโลยีสื่อสารมววลชน

29.5

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนนเทศ

38.3

คณะอุตสาหกรรมมสิง่ ทอและออกแบบแแฟชัน่

38.4

คณะวิททยาศาสตร์ และเทคโนนโลยี

38.7
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รูปที่ 5 กราฟเปรีรยบเทียบจํานนวนรายได้ ของงคณะและหนน่วยงาน ปี งบบประมาณ 25553
เมื่อพิจารณาตามมรายคณะพบว่าคณะที่ มมีี รายได้ สูงสุดดคือ คณะวิ ศวกรรมศาส
ศ
ตร์ จํ านวน
172,990,9440 บาท คิด เป็ นร้ อยละ 1 9.11 รองลงงมาคื อ คณะ เทคโนโลยี คคหกรรมศาส ตร์ จํ า นวน
161,849,5300 บาท คิดเป็ปนร้ อยละ 17.88 คณะบริรหารธุรกิจ จําานวน 132,977,290 บาทท คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.699 คณะครุศาสสตร์ อตุ สาหกรรรม จํานวน 83,959,330 บาท คิดเป็ นนร้้ อยละ 9.27 คณะศิลปศ
ศาสตร์
จํ านววน 42,226,5510 บาท คิดดเป็ นร้ อยละ 4.66 คณะวิวิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลลยี จํ านวน
3
38,679,760
0 บาท คิ ด เป็ป็ นร้ อยละ 4 .27 คณะอุตสาหกรรม สิ่ ง ทอและอ อกแบบแฟชัชั่น จํ า นวน
3
38,384,210
บาท คิดเป็ นร้
น อยละ 4.244 คณะเทคโโนโลยีสื่อสารรมวลชน จํานนวน 29,5199,726 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 3.26 คณะะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบบ จํานวน 111,604,860 บาท
บ คิดเป็ น
ร้ อยละ 1.28 หากพิจารณ
ณาหน่วยงานสสนับสนุน พบบว่ากองคลังมีรายได้ สงู สุด 144,821,7222.80 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 16.00 รองงลงมาคือสํานนักวิทยบริ กาารและเทคโนโโลยีสารสนเททศ จํานวน 38,258,910
บ คิดเป็ นร้ร้ อยละ 4.23 สํานักสงเสริรมวิชาการแลละงานทะเบียยน จํานวน 55,392,670 บบาท คิดเป็ น
บาท
ร้ อยละ 0.60 และสถาบันวิจยั และพัฒนนามีรายได้ จํานวน
า
4,728,250 บาท คิดดเป็ นร้ อยละ 0.52
กองคลัง : ผู้ให้ ข้อมูล
สํานักั วิทยบริ การแลละเทคโนโลยีสาารสนเทศ : ผู้วเเคราะห์
ิ
ข้อมูล

