
วันจนัทรท่ี์  ๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ปาฐกถาเกยีรตยิศ

§Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ óùóùóùóùóù »Õ ÇÑ¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹¹ÒÁ “ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å” »Õ ÇÑ¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹¹ÒÁ “ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å” »Õ ÇÑ¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹¹ÒÁ “ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å” »Õ ÇÑ¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹¹ÒÁ “ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å” »Õ ÇÑ¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹¹ÒÁ “ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å”

การบริหารมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ศาสตราจารยน์ายแพทยชั์ชวาล โอสถานนท ์คร้ังท่ี ๕

ณ สำนักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา

ประสบการณ์

   ดร.กฤษณพงศ ์ กีรตกิร
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ผลผลิต
คือ

คนและความรู
(คุณภาพ ปริมาณ)

ควรตองดู
ประสิทธิภาพ  ผลิตภาพ

มหาวิทยาลัย
(รับผิดชอบเบ็ดเสร็จ

เปนสวนใหญ)
ตัวปอนเขา 

คือ
เงินรัฐบาลจัดสรรให

รัฐบาลไมด ูรายละเอยีด

การดําเนินการภายในมหาวทิยาลัย

รัฐบาลดูตัวปอนเขาและผลผลิต
กํากับทศิทางโดย

นโยบายรัฐ  การจัดสรรงบประมาณ  ตรวจสอบ(คุณภาพ การเงิน การดําเนินการ)

หลักการ
มหาวิทยาลัยในกํากับรฐับาล
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๏ ระเบียบพัสดุ- สภามหาวิทยาลัย
๏ ระเบียบการเงนิ-สภามหาวิทยาลัย
๏ ระเบียบบริหารงานบุคคล –
สภามหาวิทยาลัย

๏ โครงสรางเงนิเดือน -สภามหาวิทยาลัย
๏ งบประมาณมหาวิทยาลัยกอนเดียว  

๏ ระเบียบพัสดุ- สภามหาวิทยาลัย
๏ ระเบียบการเงนิ-สภามหาวิทยาลัย
๏ ระเบียบบริหารงานบุคคล –
สภามหาวิทยาลัย

๏ โครงสรางเงนิเดือน -สภามหาวิทยาลัย
๏ งบประมาณมหาวิทยาลัยกอนเดียว  

๏ ระเบียบพัสดุของสํานักนายก
๏ ระเบียบการเงนิของกระทรวงการคลัง
๏ ระเบียบบริหารงานบุคคล (กฎ ก.พ.
กฎ กพอ. กฎ กค. กฏกคศ.)

๏ โครงสรางเงนิเดือน (เหมือนกันทั้งระบบ
ราชการ)
๏ งบประมาณแบงหมวด  

๏ ระเบียบพัสดุของสํานักนายก
๏ ระเบียบการเงนิของกระทรวงการคลัง
๏ ระเบียบบริหารงานบุคคล (กฎ ก.พ.
กฎ กพอ. กฎ กค. กฏกคศ.)

๏ โครงสรางเงนิเดือน (เหมือนกันทั้งระบบ
ราชการ)
๏ งบประมาณแบงหมวด  

 ระเบียบพัสดุของสํานักนายก
 ระเบียบการเงนิของกระทรวงการคลัง
 ระเบียบบริหารงานบุคคล (กฎ ก.พ.)
 โครงสรางเงนิเดือน
 งบประมาณแบงหมวด

ระบบมหาวิทยาลยักาํกบัรัฐบาลระบบมหาวิทยาลยัของรัฐระบบราชการทั้งประเทศ

หลักการ
ระบบราชการ มหาวิทยาลัยในระบบราชการ มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
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๏ ระเบียบพสัดุ- สภามหาวิทยาลัย
๏ ระเบียบการเงนิ-สภามหาวิทยาลัย
๏ ระเบียบบริหารงานบุคคล –
สภามหาวิทยาลัย

๏ โครงสรางเงนิเดือน -สภามหาวิทยาลัย
๏ งบประมาณมหาวิทยาลัยกอนเดียว  

๏ ระเบียบพสัดุ- สภามหาวิทยาลัย
๏ ระเบียบการเงนิ-สภามหาวิทยาลัย
๏ ระเบียบบริหารงานบุคคล –
สภามหาวิทยาลัย

๏ โครงสรางเงนิเดือน -สภามหาวิทยาลัย
๏ งบประมาณมหาวิทยาลัยกอนเดียว  

๏ ระเบียบพสัดุของสํานักนายก
๏ ระเบียบการเงินของกระทรวงการคลัง
๏ ระเบียบบริหารงานบุคคล (กฎ ก.พ. , กฎ กพอ. ,
กฎ กค., กฏกคศ.)
๏ โครงสรางเงนิเดือน (เหมือนกันทั้งระบบราชการ)
๏ งบประมาณแบงหมวด  

๏ ระเบียบพสัดุของสํานักนายก
๏ ระเบียบการเงินของกระทรวงการคลัง
๏ ระเบียบบริหารงานบุคคล (กฎ ก.พ. , กฎ กพอ. ,
กฎ กค., กฏกคศ.)
๏ โครงสรางเงนิเดือน (เหมือนกันทั้งระบบราชการ)
๏ งบประมาณแบงหมวด  

 ระเบียบพสัดุของสํานักนายก
 ระเบียบการเงินของกระทรวงการคลัง
 ระเบียบบริหารงานบุคคล (กฎ ก.พ.)
 โครงสรางเงนิเดือน
 งบประมาณแบงหมวด

ระบบมหาวิทยาลยักํากบัรัฐบาลระบบมหาวิทยาลยัของรัฐระบบราชการทั้งประเทศ

วิชาการบุคคลากร การเงิน
ทรัพยสิน

เสาหลักของการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลคือ
สภามหาวิทยาลัย
•การบริหารงานบุคคล (คณะกรรมการบริหารงานบุคคล)
•การบริหารวิชาการ(สภาวิชาการ)
•การบริหารงบประมาณ  การเงิน  ทรัพยสิน(คณะกรรมการการเงินทรัพยสิน)

สภามหาวิทยาลยั

หลักการ
ระบบราชการ  มหาวิทยาลยัในระบบราชการ มหาวิทยาลยัในกํากบัรฐับาล
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2470 2500 2530

บันทึกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศฯ
เรื่องการจัดมหาวิทยาลัย

การประชุมท่ีสวางคนิวาศ
แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาล

แผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับท่ี 1(2533-2547)
แนวนโยบายเรื่อง
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลและ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม

การสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง
ที่เปนอิสระจากราชการ

2540

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางพรบ.มหาวิทยาลัยรัฐ 14 แหง
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ความคิด University Autonomy - มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลไมใชเรื่องใหม
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2470 2500

บันทึกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศฯ
เร่ืองการจัดมหาวิทยาลัย

การประชมุที่สวางคนิวาศ
แนวคิดเร่ืองมหาวิทยาลยั
ในกาํกบัรัฐบาล

การสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง
ท่ีเปนอิสระจากราชการ

บนเสนทางสูมหาวิทยาลัยในกํากับ
รัฐบาล
 หลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับ
รัฐบาล ในทัศนะ ดร.ปวย   อ๊ึงภากรณ 
(2510)

“ มหาวิทยาลัยเปนสวนหน่ึงของ
รัฐบาล  มหาวิทยาลัยมีอิสระพอ 
สมควร แตยังดําเนินการตามนโยบาย 
การศึกษาของรฐับาล   และรฐับาลมี
สิทธิสงคนมานั่งในสภามหาวิทยาลัย  
มีสิทธิที่จะตรวจสอบบัญชี  ตรวจงาน
ของมหาวิทยาลัยได   มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐบาลจะมีลักษณะ
เดียวกับธนาคารชาติ ซึ่งอยูภายใต
กระทรวง การคลังเชนกัน  แตมิได
เปนสวนหนึ่งของกระทรวงการคลัง  

ความคิด University Autonomy –
มหาวิทยาลัยในกํากบัรัฐบาลไมใชเร่ืองใหม
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2470 2500 2530

บันทึกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศฯ
เร่ืองการจัดมหาวิทยาลัย

การประชุมที่สวางคนิวาศ
แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาล

แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 1
(2533-2547)
แนวนโยบายเรื่องมหาวิทยาลัย ใน
กํากับรัฐบาลและการจัดตั้ง 
มหาวิทยาลัยใหม

การสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง
ที่เปนอิสระจากราชการ

2540

รางพรบ.มหาวิทยาลัยรัฐ 16 แหง
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ความคิด University Autonomy - มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลไมใชเรื่องใหม
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2470 2500 2530

บันทึกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศฯ
เรื่องการจัดมหาวิทยาลัย

การประชุมท่ีสวางคนิวาศ
แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาล

แผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับท่ี 1(2533-2547)
แนวนโยบายเรื่อง
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลและ
การจัดต้ังมหาวิทยาลัยใหม

การสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การจัดต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง
ท่ีเปนอิสระจากราชการ

2540

รางพรบ.มหาวิทยาลัยรัฐ 16 แหง
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  2541

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2535
มหาวิทยาลัยสงฆสองแหง 2540

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2533

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 2541

ความคิด University Autonomy - มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลไมใชเร่ืองใหม

⌫      

2470 2500 2530

บันทึกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศฯ
เร่ืองการจัดมหาวิทยาลัย

การประชุมที่สวางคนิวาศ
แนวคิดเร่ืองมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาล

แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 1(2533-2547)
แนวนโยบายเร่ืองมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
และการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม

การสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง
ที่เปนอิสระจากราชการ

2560

รางพรบ.มหาวิทยาลัยรัฐ 16 แหง
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2535

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2533

มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล 2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  2541
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 2541

มหาวิทยาลัยสงฆสองแหง 2540

มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  2550
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550
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33

มุงมั่น เปนมหาวิทยาลัยท่ีใฝเรียนรู
มุงสู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุงธํารง   ปณิธานในการสรางบัณฑิตท่ีเกงและดี
มุงสราง   ช่ือเสียงและเกียรติภูมใิหเปนท่ีภูมใิจ

ของประชาคม
มุงกาว     ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อ 16  กนัยายน  2542

วิสัยทัศน 2543 - 2552

เรียนรูไมหยุดนิ่ง  รูจริงเรื่องวิจัย  เปนหนึ่งในสังคม  สรางคนใหเกงและด ี เทคโนโลยีเปนเลิศ

⌫   

     ⌫ ⌫   ⌫
⌫⌫⌫ ⌫ 



⌫

   ⌫ 


  ⌫ 

1. พัฒนาบคุลากร ใหมคีวามสามารถในการเรียนรู 
พัฒนานักศึกษาใหมคีวามเปนเลิศทางวิชาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพี

2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการเรียนรู และระบบการบริหารงาน  ใหมคุีณภาพ   
อยางตอเนื่อง

3. วิจัยและนําผลไปใชใหเกิดประโยชนในการสรางองคความรู    
และการพฒันาประชาคมไทย

สภามหาวิทยาลัยประกาศเม่ือ 21 ตุลาคม 2542

ภารกจิ  2543 - 2552

⌫    

เปดสอนระดับปรญิญาตรถีึงปรญิญาเอก
ผลิตวิศวกร  นักวิทยาศาสตร   ครเูทคนิค   นักเทคโนโลยี   สถาปนิก
และนักออกแบบศิลปะ   นักคอมพวิเตอร   นักบรหิารเทคโนโลยีและ    
นวัตกรรม   และครภูาษาองักฤษเพือ่การสอนทางเทคโนโลยี 
เพิม่ความสามารถในการแขงขันของอตุสาหกรรมไทย   โดยทําการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม    ฝกอบรมบุคลากรธุรกิจอตุสาหกรรม   ออกแบบ  
สิ่งประดิษฐ  สาธิตเทคโนโลยี  สงเสรมิผูประกอบการรายยอย (ยุทธศาสตร  
การแขงขัน )
เพิม่คุณภาพชีวิตและโอกาสของชุมชน   โดยใหบรกิารวิชาการแกสังคม 
เศรษฐกิจฐานราก (อาชีพ  สิ่งแวดลอม  คุณภาพชีวิต) และการใหโควตา  
การศึกษา (ยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก)

หนาที่
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มหาวิทยาลัยวิจัย

การสราง
ความสามารถ      

ดานวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัย 
อิเลคทรอนิคส

การบริหารรายได
และตนทนุ

องคกร                
แหงการเรียนรู

การสราง       
ความสามารถ              

ดานการบริหารจัดการ

เปาหมาย / Flagship 
แผนกลยุทธ / แผนพัฒนา

นักศึกษามี    
ความเปนผูนํา    

ความโดดเดนและ

ความสามารถพิเศษ
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มจธ. - ความเปลี่ยนแปลง 4 ปที่สองหลังเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ(2546-2549)

2546 25482547 2549

• การ Benchmark กบัมหาวิทยาลยัในอาเซียน
• การ Benchmark การทํางานระหวางองคกร
• การเรงนวัตกรรมการเรียนรู
• การสรางผูบริหารมหาวิทยาลยัรุนใหม(โครงการ UR, ผูบริหารระดับกลาง)
• การขับเคลือ่นองคกรดวย Flagships Meetings, Retreat, 
การปรับการประชมุสภามหาวิทยาลยัใหเปดกวาง   การปรับวาระการประชมุ

• การปรับระบบบริหารงานบุคคลใหม
• การผลกัดัน PPBS ทั้งมหาวิทยาลยั
• การปรับระบบบริหาร(e-Work Manuals,
E-Work Office
• การสมัคร Thailand Quality Award
• การจัดระบบลงทุน
• การทํา KMUTT 2020 Roadmap

• การสรางแผน 
งบประมาณและกจิกรรม
ยุทธศาสตรโดยการมี
สวนรวม
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11,752

6,573

10,5509,863

8,910
8,0267,781

7,0466,6536,330
5,9405,554

5,122
4,861

4,075
3,097 3,3702,892

6,324
5,835

4,2523,989
3,523

3,2673,2612,946
2,3522,140

1,5031,080
684594551471

18,325

16,874

15,698

13,162

12,015
11,304

10,313
9,9149,276

8,292
7,694

6,625
5,941

4,759
3,964

3,6483,363

0
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4,000

6,000

8,000
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12,000

14,000

16,000

18,000

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ป.ตรี  

บณัฑิตศึกษา

รวม

จรงิ แผน

จํานวน (คน)

ภาพรวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2535-2551
ระหวางป 2541-2549 นักศึกษาเพ่ิม 70+ % อาจารยเพ่ิม 10%

ป 2550
ปริญญาตรี 10,014
บัณฑิตศึกษา  5,702

9  มกราคม 2551
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1,343.60

499.95

1,046.70
903.04

751.12680.01

414.16
608.75

407.94

216.98
292.29 326.09273.53238.37

0

500

1,000

1,500 งบ ดํ า เนิ น การ *
เงิ น เดื อ น
ร อ ยล ะ

ง บ ดํ า เนิ น กา ร * 4 1 4 .1 6 6 0 8 .7 5 6 8 0 .0 1 7 5 1 .1 2 9 0 3 .0 4 1 0 4 6 .7 1 3 4 3 .6

เ งิ น เ ดื อน 2 1 6 .9 8 2 3 8 .3 7 2 7 3 .5 3 2 9 2 .2 9 3 2 6 .0 9 4 0 7 .9 4 4 9 9 .9 5

ร อย ล ะ 5 2 .3 9 3 9 .1 5 4 0 .2 2 3 8 .9 0 3 6 .1 1 3 8 .9 7 3 7 .2 1

2 5 4 2 2 5 4 3 2 5 4 4 2 5 4 5 2 5 4 6 2 5 4 7 2 5 4 8

จํานวนลานบาท

หมายเหตุ  * งบดําเนินการไมรวมเงินเดือนหนวยงานในกํากับและไมรวมคาเสื่อมราคา

 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดําเนินการทั้งหมด

ควบคุมคาใชจายบุคคลใหอยูประมาณ  40% ตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหมีงบประมาณใชดําเนินการและพัฒนาเพียงพอ 9  มกราคม 2551
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หมายเหต ุ  - เฉพาะผูทีม่สีถานภาพการจางประจาํ
*  เปรยีบเทยีบจากจาํนวนอาจารย เจาหนาทีแ่ละนกัศกึษา (FTES)
ในภาคการศกึษาที ่1 ของแตละปการศกึษา

 สัดสวนอาจารยและบุคลากรตอนกัศกึษา (FTES)

จํานวนนกัศกึษา- อาจารย : อาจารย : เจาหนาที ่: 

เตม็เวลา (FTES) เจาหนาที ่ นักศกึษาเตม็เวลา (FTES) นักศกึษาเตม็เวลา (FTES)

2545 10,126.18 5.1 : 4.9  1 : 20.8  1 : 21.5

2546 10,584.10 5.0 : 5.0  1 : 21.5  1 : 21.7

2547 12,017.60 4.8 : 5.2  1 : 23.8  1 : 22.2

2548 12,294.79 4.6 : 5.4  1 : 22.5  1 : 19.2

2549 14,266.24 4.9 : 5.1  1 : 23.9  1 : 23.2

ปการศกึษา

ควรเปน 1: 15  เพือ่ใหทาํภารกจิวจิยัและบรกิารได 
 สามารถสรางผลงานวชิาการและรายไดใหมหาวทิยาลยัมากขึน้

9  มกราคม 2551
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ป 2548 เงินเดือนต้ังตนเฉลี่ย  14,190 บาทรอยละ

ภาวะการหางานทํา ระดับปริญญาตร ีรุนปการศึกษา 2544-2548

ปการศกึษา

79.0479.2082.44
74.14

59.12

9.368.207.46

14.37
26.95

11.5912.6010.1
11.4913.930

20

40

60

80

100

2544 2545 2546 2547 2548

มีงานทํา

ยังไมทํางานและอืน่ๆ

ศกึษาตอ

หมายเหตุ    - โดยทั่วไปสํารวจ 6-8 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา ยกเวนป 2544 สํารวจหลัง 4 เดือน    
ป 2546 สํารวจหลัง 10 เดือน  9  มกราคม 2551
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ป 2548 เงินเดือนตั้งตนเฉล่ีย 21,060 บาท

รอยละ

ปการศึกษา

ภาวะการหางานทํา ระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา 2544-2548

84.09 85.63 91.39 92.58 93.74

11.1610.83
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มีงานทํา

ยังไมไดทํางานและอื่นๆ

ศกึษาตอ

หมายเหตุ    - โดยท่ัวไปสํารวจ 6-8 เดือนหลงัสําเร็จการศึกษา ยกเวนป 2544 สํารวจหลงั 4 เดือน    
ป 2546 สํารวจหลัง 10 เดือน  9  มกราคม 2551
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19,31011,071สถาปตยกรรมศาสตรฯ

11,551

13,975

11,113

11,122

10,476

ผลสํารวจเงินเดือนเฉลี่ย
ในวันรับพระราชทานปริญญา

16,783*เฉล่ีย

18,968วิศวกรรมศาสตร

13,142วิทยาศาสตร

11,946เทคโนโลยีสารสนเทศ

14,687ครุศาสตรฯ

ผลสํารวจเงินเดือนหลัง
สําเร็จการศึกษา 1 ป 8 เดือนคณะ 

การเปรียบเทียบเงินเดือนของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2542-2544
ระหวางปที่เขารับพระราชทานปริญญา
กับผลสํารวจการติดตามผลบัณฑิต

หมายเหตุ * เปนคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก 9  มกราคม 2551
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แหลงรายได : ที่มารายไดหลักของ มจธ.

262.31

2,028.70

1,249.98

1,746.60

1,436.97

1,261.12

1,123.36
1,180.48

792.24

1,176.96

1,354.02

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

เงินอ่ืนๆ 5.70 21.80 52.30 62.68 54.68 69.43 105.40 83.33 94.91 136.31 157.09 

เงินบริการ 0.41 10.90 26.71 57.82 78.62 74.59 99.15 104.29 134.67 179.63 258.75 

เงินวิจัย 0.61 20.49 34.56 74.42 88.44 114.54 132.74 93.97 54.56 91.19 153.92 

คาเลาเรียน 13.23 85.62 191.28 230.57 266.56 308.39 352.17 435.26 511.69 612.10 655.23 

งบดําเนินการจากรัฐ 134.94 295.29 318.07 313.29 382.11 419.21 441.48 497.19 535.84 612.49 671.11 

งบลงทุนจากรัฐ 107.42 358.14 554.04 511.20 310.07 137.20 130.18 139.98 105.30 114.88 132.60 

รวม 262.31 792.24 1,176.96 1,249.98 1,180.48 1,123.36 1,261.12 1,354.02 1,436.97 1,746.60 2,028.70 

35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49

หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ รายรับไมรวมหนวยงานในกํากับ  อีกประมาณ 300 ลานบาท  
รับจริง กรอกรับจริง คาเลาเรียน , เงินวิจัย ,เงินบริการวิชาการ ,เงินอ่ืนๆ  แตไมรวมเงินงบกลางจากงบรายไดคาใชจาย

+300

9  มกราคม 2551
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ฐานะการเงิน ปงบประมาณ 2541-2549

หมายเหตุ สตง.รับรองงบดุลปงบประมาณ 2541-2547 แลว

หนี้สินตอทุน 2545  11%
2549  12%

9  มกราคม 2551

2,390.30

499.31

2,817.31

5,207.61
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สินทรัพยหมุนเวียน/เงินลงทุนระยะยาว/สินทรัพยอื่น ๆ สินทรัพยถาวร

สินทรัพยรวม หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินอื่น

สวนของทุน
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