
 
รายงานผลโครงการบรรยายพิเศษ 

หัวข�อ ประสบการณ�การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ: 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
วันและเวลา: วันศุกร�ท่ี 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. 

สถานท่ี:  ห�องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

วิทยากร:   รองศาสตราจารย� นายแพทย�สรนิต ศิลธรรม  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  และอดีตรองอธิการบดีฝ8ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ข�อมูลเบื้องต�นผู�เข�าร-วมโครงการ 
 1.1 จํานวนผู�เข�าร=วมโครงการ ท้ังหมด 433 คน ประกอบด�วย บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 22 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 410 คน และนักศึกษา จํานวน 1 คน 
 1.2 จํานวนผู�เข�าร=วมโครงการท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 234 คน แบ=งเป?น 
  1.2.1 ชาย จํานวน 62 คน และหญิง 172 คน  
  1.2.2 ช=วงอายุระหว=าง 10-28 ปB (Gen Y) จํานวน 27 คน, ระหว=าง 29-47 ปB (Gen X) 
จํานวน 128 คน และระหว=าง 48-66 ปB (Baby Boomer) จํานวน 79 คน  
  1.2.3 ระดับการศึกษาตํ่ากว=าปริญญาตรี จํานวน 33 คน ปริญญาตรี จํานวน 87 คน 
ปริญญาโท จํานวน 101 คน และปริญญาเอก จํานวน 13 คน 
  1.2.4 สถานะเป?นข�าราชการ จํานวน 87 คน พนักงานสถาบัน หรือพนักงานคณะ/ 
วิทยาลัย หรือพนักงานวิชาการ จํานวน 113 คน ลูกจ�างประจํา จํานวน 17 คน ลูกจ�างชั่วคราวของสถาบัน จํานวน 
9 คน และลูกจ�างชั่วคราวของคณะ/ สํานัก จํานวน 8 คน 
  1.2.5 ตําแหน=งงานเป?นผู�บริหารสายวิชาการ จํานวน 7 คน ผู�บริหารสายสนับสนุน จํานวน 
42 คน บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 14 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 171 คน 
  1.2.6 สังกัดคณะ/ วิทยาลัย จํานวน 76 คน สํานัก/ ศูนย� จํานวน 57 คน และสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 101 คน 
  1.2.7 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันระหว=าง 1-5 ปB จํานวน 68 คน ระหว=าง 6-10 ปB 
จํานวน 28 คน ระหว=าง 11-15 ปB จํานวน 26 คน ระหว=าง 16-20 ปB จํานวน 52 คน และ 21 ปBข้ึนไป จํานวน     
60 คน 
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป0นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 2.1  ระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

 

 

 

 

 

 

 2.2 ระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กับความเห็นถ�าสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 2.3 ความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

 

 

 

 

 2.4 เพศกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 
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 2.5 ช=วงอายุ (Generations) กับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เปลี่ยนสถานภาพ
เป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

2.6 ระดับการศึกษากับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เปลี่ยนสถานภาพเป?น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  

 

 

 

  

2.7 สถานะกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 
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2.8 ตําแหน=งงานกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 2.9 สังกัดกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 

 

 

 

 

 2.10 ระยะเวลาการปฏิบัติงานกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เปลี่ยนสถานภาพ
เป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

3. ความพึงพอใจต-อโครงการ 
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รายละเอียด 
ผู�ตอบ

แบบสอบถาม 
(จํานวน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ค=าเฉลี่ย) 

ระดับความเห็น 

1 ความสามารถในการถ=ายทอดความรู�ของวิทยากร 234 3.37 มากท่ีสุด 

2 
ความชัดเจนและตรงประเด็นในการตอบข�อซักถามของ
วิทยากร 

234 3.27 มากท่ีสุด 

3 ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานท่ี 234 3.34 มากท่ีสุด 
4 ความพร�อมของอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� 234 3.37 มากท่ีสุด 
5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการบรรยาย 234 3.20 มาก 
6 คุณภาพของอาหารว=าง 234 3.00 มาก 

ค-าเฉลี่ยรวม 3.26 มากท่ีสุด 

4. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 4.1 ความเห็นกรณีเห็นด�วยกับการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  4.1.1 สถาบันต�องเตรียมความพร�อมในทุกๆด�านเ พ่ือให�การออกนอกระบบมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  4.1.2 สถาบันควรมีการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงตัวเลขเปรียงเทียบเชิงประจักษ�พร�อม
แผนการบริหารรองรับท่ีชัดเจนให�ประชาคมได�ร=วมพิจารณาก=อน 
  4.1.3 การบริหารจะได�มีความคล=องตัวมากข้ึน เพ่ือความเป?นสากลและทันสมัย สามารถ
แข=งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
  4.1.4 เห็นด�วย เพ่ือจะได�มีสิ่งใหม=ๆเข�ามา 
  4.1.5 เห็นด�วย เงินเยอะดี 
  4.1.6 อยากให�ลองเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยท่ีรายได�ไม=สูงพอๆกับนิด�า เพ่ือทราบข�อมูล
เพ่ิมเติมและแนวทางการแก�ป`ญหา 
  4.1.7 เพราะเงินอุดหนุนท่ีใช�ไม=หมดสามารถเก็บไว�ได� 
  4.1.8 เห็นด�วย เพ่ือความม่ันคงและยั่งยืน 
  4.1.9 อยากให�มีนโยบายใหม=ๆเพ่ือจะได�แข=งขับกับต=างประเทศ 
  4.1.10 ควรจะมีการเตรียมความพร�อมให�ครบถ�วนก=อนจะอออกนอกระบบ 
  4.1.11 ควรจะมีการพิจารณาระบบการบริหารให�เข�ากับวิสัยทัศน�ของนิด�า รวมถึง การ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงต=างๆอย=างเหมาะสม 
  4.1.12 อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแต=ต�องอยู=บนพ้ืนฐานของความร=วมมือและคํานึงถึง
ผลประโยชน�ส=วนรวม 
  4.1.13 เป?นความท�าทายใหม=ท่ีจะสร�างศักยภาพในการแข=งขัน 
  4.1.14 เห็นด�วยเพราะจะได�บริหารพัฒนาได�อย=างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
  4.1.15 ระบบน=าจะมีความคล=องตัวและยืดหยุ=นมากข้ึน 
  4.1.16 เห็นด�วยถ�าบริหารแล�วทําให�บุคลากรมีสวัสดิการมากข้ึน เงินเดือนเพ่ิมข้ึน และ
นักศึกษามากข้ึน 
 4.2  ความเห็นกรณีไม=เห็นด�วยกับการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  4.2.1 สถาบันยังมีรายได�น�อยไม=เพียงพอท่ีจะบริหารจัดการเอง 
  4.2.2 เป?นห=วงสถานะต=างๆท่ีเคยมี รวมถึงสิทธิในการเบิกจ=าย 
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  4.2.3 กลับไปเปaดหลักสูตรปริญญาตรีเพ่ือส=งเสริมการศึกษาเพ่ือวางรากฐานของ
ปริญญาโท 
  4.2.4 การหารายได�ของสถาบันยังไม=เพียงพอ เพราะสถาบันยังไม=มีหลักสูตรปริญญาตรี 
และนักศึกษากําลังลดลง 
  4.2.5 ควรจะมีการเตรียมความพร�อมให�ครบถ�วนก=อนจะออกนอกระบบ 
  4.2.6 คนท่ีได�ประโยชน�คือผู�บริหารเท=านั้น 
  4.2.7 ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนต=อพนักงานสถาบันมีและความม่ันคงในอนาคต 
  4.2.8 ข�าราชการเสียสิทธิหลายๆอย=าง ไม=มีความคล=องตัว 
  4.2.9 นิด�ายังไม=มีข�อบังคับและระเบียบท่ีชัดเจนดูแล�วยังไม=พร�อม   
  4.2.10 บางคณะมีรายได�น�อย หลายคณะยังต�องการเงินสนับสนุนเยอะ 
  4.2.11 ผู�บริหารควรให�ความชัดเจนว=าสถาบันมีความพร�อมเพียงใดในการออกนอกระบบ 
มีความเสี่ยงใด 
  4.2.12 เห็นว=าสถาบันไม=น=าจะมีความพร�อมในการบริหารจัดการสถาบันได�เองเนื่องจาก
เรื่องงบประมาณเป?นหลัก 
  4.2.13 มีงบประมาณมากน�อยเพียงใดในการบริหาร 
  4.2.14 สถาบันเรามีรายได�น�อยเพราะเราไม=มีปริญญาตรีและพนักงานสถาบันยังไม=ได�ปรับ
เงินเดือนตามข�าราชการ 
  4.2.15 ให�ศึกษาข�อมูลให�มากข้ึนก=อนท่ีจะทําอะไร ถ�ามีประโยชน�กับส=วนรวมจริงๆ 
อาจจะเห็นด�วย 
  4.2.16 ยังไม=มีรายละเอียดในหัวข�อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  4.2.17 สถาบันน=าจะให�ความรู�เก่ียวกับมหาวิทยาลัยในกํากับมากกว=านี้ 
  4.2.18 ใกล�เกษียนแล�ว อยากได�บํานาญเพ่ือเลี้ยงตัวเองต=อไป 
  4.2.19 ไม=เห็นด�วยเพราะเป?นของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู=หัว คงเอาไว�พัฒนาประเทศ 
โดยไม=หวังความร่ํารวย 
  4.2.20 ไม=ออกเพราะต้ังใจรับราชการต้ังแต=แรก 
  4.2.21 อยากให�อยู=ในระบบของรัฐท่ีเป?นสถาบันพิเศษ 
  4.2.22 มีความเสี่ยงทางด�านรายรับและเกรงว=าจะไม=ยั่งยืน 
  4.2.23 บริบทของนิด�าไม=เหมาะสมท่ีจะออกนอกระบบ 
  4.2.24 กลัวสถาบันจะเลี้ยงตนเองไม=ได� 
  4.2.25 นิด�าไม=มีความพร�อมท้ังในด�านแหล=งทุนและจํานวนนักศึกษา 
  4.2.26 ยังไม=เห็นข�อดี ข�อแตกต=างอย=างชัดเจน 
  4.2.27 ควรวางระบบแบบแผนให�ดี 
  4.2.28 บางหน=วยงานยังมีความเข�มแข็งไม=มากนัก 
  4.2.29 การบริหารงานควรคํานึงถึงจริยธรรมและธรรมาภิบาลเป?นป̀จจัยหลัก 
  4.2.30 นิด�ายังเป?นองค�การขนาดเล็ก เงินท่ีได�รับสนับสนุนอาจจะไม=เพียงพอ 
  4.2.31 ยังไม=อยากเป?นพนักงาน อยู=ท่ีนิด�าเพ่ือเป?นข�าราชการ 
  4.2.32 ต�องการความชัดเจนในการบริหาร เพราะเงินทุนแต=ละคณะไม=เท=ากัน 
  4.2.33 คิดว=าจะยุ=งยากในภายหลัง 

5. คําถามและข�อสงสัยจากผู�เข�าร-วมโครงการ 
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 5.1 การบริหารจัดการ 
  5.1.1 หากรายได�ของสถาบันไม=เพียงพอจากเงินท่ีรัฐจัดสรรให� สถาบันจะดําเนินการ
อย=างไร นอกจากการขอให�รัฐบาลจัดสรรเงินช=วยเหลือ 
  5.1.2 เม่ือออกนอกระบบ ทําให�สถาบันสามารถออกข�อบังคับเองได� ป̀จจุบันมีการร=าง
ระเบียบใหม=ก่ีฉบับ มีข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการอย=างไรบ�าง 
  5.1.3 การยกร=างระเบียบข�อบังคับ สถาบันจะมีการรับฟ̀งความคิดเห็น หรือจัดประชา
พิจารณ�หรือไม= 
  5.1.4 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีประสิทธิภาพสูงกว=ามหาวิทยาลัยของรัฐจริงหรือไม= 
  5.1.5 บทบาทการชี้นํานโยบายการพัฒนา/ บริหาร ประเทศของอาจารย� จะถูกจํากัด 
หรือมีอุปสรรคหรือไม= 
  5.1.6 สาขาวิชาบางสาขาท่ีไม=สามารถทํากําไร แต=มีความจําเป?นต=อการพัฒนาประเทศ
จะถูกผลกระทบอย=างไร หรือไม= 
  5.1.7 จากท่ีกล=าวมาข�างต�นขอถามว=าเม่ืออกนอกระบบผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก
จํานวนนักศึกษาท่ีลดลง จะเป?นอย=างไร รบกวนเปรียบเทียบท้ังก=อนและหลังออกนอกระบบ 
 5.2 หมวดสถานะ เงินเดือน และสวัสดิการของพนักงาน 
  5.2.1 สถานะของพนักงานสถาบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย=างไรบ�าง ภายหลังจากอยู=ภายใต�
การกํากับของรัฐ 
  5.2.2 การประเมินต=อสัญญาจ�าง 
  5.2.3 สวัสดิการของบุคลากร ส=วนกลาง/ ส=วนคณะ 
  5.2.4 สําหรับข�าราชการท่ีจะเกษียณอายุในปBงบประมาณ 2563 จะมีผลดี-ผลเสีย
อย=างไรถ�าสถาบันออกนอกระบบ 
  5.2.5 บุคลากรท่ีกํารงตําแหน=งหัวหน�ากลุ=มงานท่ีเป?นข�าราชการ ถ�าไม=ประสงค�จะออก
นอกระบบ ยังคงอยู=ในระบบราชการ ยังจะเป?นหัวหน�ากลุ=มงานได�อยู=หรือไม= 
  5.2.6 การปรับเงินเดือนจะเป?นอย=างไรบ�าง (จากเดิม 2 ครั้งต=อปB) 
  5.2.7 เงินเดือนค=าจ�างของพนักงานเม่ือออกนอกระบบ 
  5.2.8 สวัสดิการและการเบิกจ=ายของพนักงานเม่ือออกนอกระบบ 
  5.2.9 ถ�าสถาบันออกนอกระบบแล�วลูกจ�างประจําจะได�รับสวัสดิการเหมือนเดิมหรือไม= 
เงินเดือนจะปรับข้ึนอีกไหม 
  5.2.10 และด�านสวัสดิการของพนักงานใน 2 ระบบนี้มีความแตกต=างกันหรือไม= อย=างไร 
  5.2.11 ทําไมพนักงานสถาบันต�องมีระยะเวลาการต=อสัญญาเป?นช=วงเวลา 1 ปB 3 ปB 5 ปB 
10 ปB 
  5.2.12 การเก็บเงินเข�ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานสถาบันควรมีข�อกําหนดเป?น
ระเบียบให�นายจ�างและพนักงานให�จ=ายไม=น�อยกว=า 10 % ของแต=ละเดือน เพ่ือเป?นทุนสํารองในยามเกษียณ 
  5.2.13 สิทธิประโยชน�ท่ีจะได�รับ 
  5.2.14 เม่ือเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หากการบริหารจัดการแล�วขาดทุนจะทํา
อย=างไร บุคลากรจะต�องถูกลดรายจ=ายด�วยใช=หรือไม= 
  5.2.15 ผลกระทบของพนักงานสถาบัน 
  5.2.16 ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบุคลากรทุกระดับชั้น 
  5.2.17 ข�าราชการท่ีเปลี่ยนไปเป?นพนักงานมหาวิทยาลัยได�สิทธิอะไรบ�างและมีสิทธิไหนท่ี
ยังคงเดิมอยู=บ�าง 
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  5.2.18 ข�าราชการท่ีเปลี่ยนไปเป?นพนักงานสถาบัน ยังคงได�รับสิทธิรักษาพยาบาลของ
ข�าราชการอยู=หรือไม= 
  5.2.19 ข�าราชการถ�าเปลี่ยนไปเป?นพนักงานสถาบันแล�ว จะยังคงเป?นสมาชิก กบข ได�
หรือไม= และได�รับอายุ-ราชการต=อหรือไม= 
  5.2.20 เม่ือลาออกหรือเกษียณ ท่ีอายุราชการยังไม=ถึง 25 ปB หรือครบ 25 ปB แล�ว จะ
ได�รับบํานาญหรือไม= 
  5.2.21 บํานาญจะได� ½ ของเงินเดือนทุกคนหรือเปล=า 
  5.2.22 ต�องทําสัญญาและประเมินช=วงๆ แบบเดียวกับพนักงานสถาบันก=อนหน�านี้หรือไม= 
  5.2.13 สวัสดิการท่ีบุคลากรจะได�รับเม่ืออกนอกระบบ สถาบันฯ ยังคงจัดให�เหมือนเดิม 
หรือไม=น�อยกว=าเดิมหรือไม= 
  5.2.14 การออกนอกระบบมีผลกระทบต=อพนักงานสถาบันอย=างไรบ�าง 
  5.2.15 ความม่ันคง และสวัสดิการ จะมีอะไรท่ีทําให�พนักงานสถาบันเกิดขวัญ และ
กําลังใจในการทํางานหรือไม= 
  5.2.16 กรณีลูกจ�างประจําจะเปลี่ยนเป?นประเภทพนักงานด�วยหรือไม=  
  5.2.17 ตอนนี้มีวุฒิ ป.โท จะสมัครเป?นพนักงานสถาบัน จะเทียบเงินเดือนให�ตามวุฒิ 
หรือไม= 
  5.2.18 หลักเกณฑ�การพิจารณาเงินเดือนเริ่มต�นเม่ือข�าราชาการย�ายมาอยู= ออกนอก
ระบบราชการ คิดอย=างไร 
  5.2.19 ค=ารักษาพยาบาล สามารถใช�สิทธิของข�าราชการบํานาญได�หรือไม= หรือต�อง
ออกมาใช�สิทธิ์บัตรประกันสังคม และลูก สามี ภรรยา พ=อ แม= ยังคงใช�สิทธิ์เบิกค=ารักษาพยาบาลได�หรือไม= 
  5.2.20 เม่ืออยู=นอกระบบราชการ เกษียณอายุราชการ ใช�อายุเท=าไหร= 
  5.2.21 ยังคงเป?นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.) ได�หรือไม= 
  5.2.22 ถ�าออกแล�วค=ารักษาพยาบาลเป?นอย=างไร  
  5.2.23 ถ�าออกแล�วเบิกค=าเล=าเรียนได�หรือเปล=า 
  5.2.24 กบข. จะได�รับวงเงินเต็มหรือไม= 
 5.3 ท่ัวไป 
  5.3.1 จะออกนอกระบบเม่ือไหร= 
  5.3.2 ถ�าออกแล�วจะได�อะไรบ�าง 
  5.3.3 อยากให�ชี้แจงถึงข�อดีข�อเสียระหว=างการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กับ 
การบริหารในระบบราชการ 
  5.3.4 มหาวิทยาลัยท่ีมีการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ไม=มีการสอนระดับปริญญาตรี 
จําเป?นต�องออกนอกระบบหรือไม= 
  5.3.5 ท�ายท่ีสุดทุกสถาบันอุดมศึกษาจะต�องออกนอกระบบเปลี่ยนสถานภาพเป?น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทุกแห=งใช=หรือไม= ถ�าใช=กําหนดเวลาท่ีจะต�องเปลี่ยนสถานภาพทุกแห=งภายใน
เม่ือไหร= 
  5.3.6 ถ�าทุกแห=งต�องเปลี่ยนสถานภาพ เม่ือถึงกําหนดเวลาแล�ว สถาบันท่ีไม=ร=าง พ.ร.บ. 
ของตนเอง จะมีการร=าง พ.ร.บ. กลางให�ทุกมหาวิทยาลัยไหม 
  5.3.7 ในป̀จจุบัน NIDA มีค=าใช�จ=ายมาก อาทิ เงินเดือนพนักงาน ค=าสาธารณูปโภคฯลฯ 
แต= NIDA มีสินทรัพย�น�อยกว=าเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ฉะนัน NIDA จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีม่ันคงและ
ยั่งยืนอย=างไร เพราะนศ.ของเรามีอัตราส=วนท่ีลดลงแทบทุกคณะ 
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  5.3.8 ข�อดี ข�อเสีย ผลกระทบ ของการเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท้ังในมุมมอง
ของสถาบัน คณาจารย� พนักงาน และนักศึกษา (เปรียบเทียบกับป̀จจุบัน) 
  5.3.9 ความพร�อมของสถาบันในการเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ณ ป̀จจุบัน 
  5.3.10 ถ�ามหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะมีการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด�านใดบ�าง เช=น การ ดําเนินงาน ค=าตอบแทน ความก�าวหน�า กฎหมายต=างๆ 

6. ค-าใช�จ-ายในการดําเนินการ (ได�รับงบประมาณในการดําเนินการ 20,600.- บาท) 

 6.1  ค=าตอบแทนวิทยากร  5,000.- บาท 
 6.2  ค=าอาหารว=าง 12,265.- บาท 
 รวมค-าใช�จ-าย 17,265.- บาท 
 ได�รับงบประมาณ 20,600.- บาท 
 คงเหลือ  3,335.- บาท 


