
นโยบายอัตราคาเลาเรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา  2538 - 2540 : บททดลองเสนอ

                                                           รังสรรค  ธนะพรพันธุ

1.  สภาพและปญหา
มหาวิทยาลัยของรัฐกอเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงเพื่อผลิตขาราชการเปนปฐม รัฐไทย

แตด้ังเดิมถือเปนหนาที่ในการผลิตบริการการศึกษาเกือบทุกระดับ นับแตประถมศึกษาจนถึง 
อุดมศึกษา ดวยเหตุผลที่บริการการศึกษาถือเปน "บริการสาธารณะ"(Public Goods) การจัดสรร
บริการการศึกษาจึงเปนไปในลักษณะเสมือนหนึ่งสินคาใหเปลา อัตราคาเรียนที่รัฐเรียกเก็บอยูใน
ระดับต่ํ า โดยที่ไมมีการเก็บคาเลาเรียนเลยในการศึกษาภาคบังคับ

นโยบายคาเลาเรียนสํ าหรับระดับอุดมศึกษา ก็ดุจเดียวกับการจัดการศึกษาระดับอ่ืนๆ 
ของรัฐที่มีการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ากวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยเปนอันมาก โดยมิไดคํ านึงถึง
ข อเท็จจริงที่ว า ระดับการศึกษายิ่งสูงมากเพียงใด ลักษณะความเปนสินคาสาธารณะ  
(Publicness of Goods) ยิ่งลดลงมากเพียงนั้น นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าเกื้อกูลให
ภาครัฐบาลสามารถจายเงินเดือนในระดับต่ํ าได เพราะเมื่อผูรับบริการตองใชจายในการลงทุนดาน 
"ทุนมนุษย" (Human Capital) นอย การทํ างานหลังจากสํ าเร็จการศึกษา แมจะรับเงินเดือนตํ่ า  
ก็คุมกับรายจายการลงทุนนั้น ระบบการเก็บคาเลาเรียนในระดับต่ํ าเพื่อที่จะกดระดับเงินเดือน 
ในภาครัฐใหอยูในระดับต่ํ าไดนี้ ในชั้นแรกไมมีปญหา เนื่องเพราะภาคเอกชนมีขนาดเล็ก แตเมื่อ
ภาคเอกชนขยายใหญข้ึนตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระบบดังกลาวนี้ก็เผชิญ
ปญหาในขั้นรากฐาน เพราะบัดนี้ภาคเอกชนกํ าลังเขามาแทนที่ภาครัฐบาลในฐานะนายจาง 
รายใหญของบัณฑิตมหาวิทยาลัย โดยที่ภาคเอกชนสามารถแยงชิงบัณฑิตมหาวิทยาลัยดวยการ
เสนอโครงสรางอัตราเงินเดือนสูงกวาภาครัฐบาล พลังการแขงขันจากภาคเอกชนทํ าใหภาครัฐบาล
มิอาจวาจางบุคลากรในสาขาวิชาที่มีความตองการแรงงานในตลาดสูงได กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
ในขณะที่ภาคเอกชนยังมีขนาดเล็กและไมมีพลังทางเศรษฐกิจมากนัก ภาครัฐบาลสามารถกด 
เงินเดือนใหอยูในระดับต่ํ าได แตเมื่อภาคเอกชนเติบใหญกลาแข็งทางเศรษฐกิจ นโยบายการกด 
เงินเดือนในภาครัฐบาลมิอาจดํ ารงอยูได ดังนั้น จึงจํ าเปนตองทบทวนนโยบายอัตราคาเรียน 
เพราะบัดนี้มหาวิทยาลัยมิไดผลิตบัณฑิตเพื่อปอนระบบราชการเปนปฐมดังปางกอน หากแตผลิต
บัณฑิตปอนภาคเอกชนเปนสํ าคัญ นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ามีผลเสมือนหนึ่งการให 
เงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (Implicit Subsidy) แตธุรกิจเอกชนที่วาจางบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ
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2. นโยบายอัตราคาเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แนวนโยบายอัตราคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มิไดแตกตางจากนโยบาย 

เดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆของรัฐ แนวนโยบายดังกลาวมีลักษณะสํ าคัญที่สมควร 
กลาวถึงอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

ประการแรก คาเลาเรียนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับภาระนั้นอยูในระดับต่ํ า
มาก คํ าวา "คาเลาเรียน" หรือ "คาบริการการศึกษา" ในที่นี้ครอบคลุมคาหนวยกิต คาบํ ารุงหอง
สมุด คาบํ ารุงสุขภาพ คาบํ ารุงกีฬา และคาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา คาบริการการศึกษาที่นักศึกษา 
ธรรมศาสตรจายนั้นตกเพียงปละ 1,660 บาทในปการศึกษา 2531  2,400 บาท ระหวางปการ
ศึกษา 2532 - 2535  และ 4,200 บาทระหวางปการศึกษา 2536 - 2537 (ดูตารางที่ 1) คาเลาเรียน
หรือคาบริการการศึกษาดังกลาวนี้อยูในระดับต่ํ ามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตํ่ ากวาคาเลาเรียน 
ในโรงเรียนเอกชน ทั้งระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ดูตารางที่ 2) แมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคาเลาเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล คาเลาเรียนของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรสูงกวาไมมากนัก (4,200 บาท เทียบกับ 2,950 บาทในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 
3,200 บาท ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (ดูตารางที่ 3)

ประการที่สอง คาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมิไดอยูในระดับต่ํ าในเชิงสัมบูรณ  
(Absolute Terms) เทานั้น หากยังอยูในระดับต่ํ าในเชิงสัมพัทธ (Relative Terms) อีกดวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย (Average Total Cost) อยางไรก็ตาม  
เนื่องจากมีปญหาในการประเมินรายจายการลงทุน (Capital Expenditure) ในองคประกอบของ
ตนทุนการผลิต ดังนั้น บทความนี้จึงพิจารณาเฉพาะตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย (Average Variable 
Cost) ซึ่งคํ านวณจากรายจายในการดํ าเนินงาน (Current Expenditure) อันมิไดรวมรายจาย 
ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางและหมวดคาครุภัณฑ กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีปญหาในการแยกแยะ
ตนทุนการผลิตบัณฑิตศึกษาออกจากตนทุนการผลิตระดับปริญญาตรี ซึ่งมิอาจกระทํ าโดยไมใช 
ดุลพินิจสวนบุคคล ดวยเหตุดังนี้เอง บทความนี้จึงเลือกคํ านวณตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยสํ าหรับ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยรวม โดยมิไดแยกแยะบัณฑิตศึกษาออกจากการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผลการคํ านวณปรากฏวา ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยตอนักศึกษาเต็มเวลา (Abstract 
Student) เพิ่มจากระดับปละ 22,000 บาทในปการศึกษา 2531 เปนมากกวาปละ 40,000 บาทใน
ปการศึกษา 2536 (ดูตารางที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบคาบริการการศึกษากับตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
แลวตกประมาณ 7 -10 % ในระหวางปการศึกษา 2531 - 2536 (ดูตารางที่ 5) ขอที่พึงสังเกตก็คือ  
ตนทุนแปรผันนั้นเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา อยางนอยที่สุดตองปรับตัวตามอัตราเงินเฟอ จึงจะสามารถ
รักษาระดับรายจายที่แทจริง (Real Variable Expenditure) ในระดับเดิมได หากมหาวิทยาลัยมิได
ปรับคาบริการการศึกษาตามกาลเวลา อัตราสวนระหวางคาบริการการศึกษากับตนทุนแปรผัน 
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ถัวเฉลี่ยจะมีแนวโนมตกตํ่ าลงไปเรื่อยๆ ดังปรากฏการณที่เกิดขึ้นระหวางปการศึกษา 2532 - 
2535  เฉพาะปที่มีการปรับคาบริการการศึกษาเทานั้นที่สัดสวนนี้ทะยานขึ้น ดังเชนปการศึกษา 
2532 และ 2536 (ดูตารางที่ 5)

ประการที่สาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ดุจเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอ่ืนๆที่มิได
ปรับคาบริการการศึกษาอยางตอเนื่อง การปรับคาบริการแตละครั้งทิ้งชวงเวลานานหลายป จารีต
ปฏิบัติดังกลาวนี้มีผลกระทบ 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น การที่มหาวิทยาลัยมิไดปรับคาบริการการ
ศึกษาตามภาวะเงินเฟอ ทํ าใหรายไดจากคาบริการที่เรียกเก็บไดมีอํ านาจซื้อลดลง กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ คาบริการการศึกษาที่แทจริง (Real Terms) ตกตํ่ าลง ดังจะเห็นไดวา คาหนวยกิต 100 
บาทในปการศึกษา 2537 มีคาเทากับ 70.47 บาท ตามราคาป 2529  (ดูตารางที่ 6) หรือคาบํ ารุง 
หองสมุด  400  บาทในปการศึกษา 2537 มีคาเทากับ 282 บาทตามราคาในป 2529 (ดูตารางที่ 7 
) แนวนโยบายการทิ้งชวงในการปรับคาบริการการศึกษาดังกลาวนี้จึงมีผลกระทบตอรายได
มหาวิทยาลัย กลาวคือ ในชวงที่ยังไมมีการปรับคาบริการการศึกษา รายไดที่แทจริง (Real 
Revenue) จะมีคาตกตํ่ าลง ในอีกดานหนึ่ง ดวยเหตุที่มิไดมีการปรับคาบริการการศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง เมื่อมีการปรับคาบริการแตละครั้งมักจะเปนการปรับอยางกาวกระโดด อาทิเชนการปรับ
คาหนวยกิตจาก 35 บาท เปน 50 บาทในปการศึกษา 2532 อัตราการเพิ่มสูงถึง 42.9 % และการ
ปรับคาหนวยกิตจาก 50 บาท เปน 100 บาทในปการศึกษา  2536 อัตราการเพิ่มสูงถึง 100 %

3. โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาปการศึกษา 2537 : การศึกษาเปรียบเทียบ
ในการศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยขอ

มูลจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แหง และมหาวิทยาลัยเอกชน 5 แหง เปนฐานในการศึกษา ดัง 
รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 8-10 การเปรียบเทียบกระทํ าใน 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งเปนการ
เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน ลักษณะที่สองเปนการเปรียบเทียบ 
ภายในกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันเอง
         3.1 มหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน

โครงสรางคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนมิไดแตกตางจากมหาวิทยาลัย 
ของรัฐในสาระสํ าคัญ บางมหาวิทยาลัยเก็บคาบริการการศึกษารายการหลักเพียง 2 รายการ คือ 
คาหนวยกิต และคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยหรือคาบํ ารุงการศึกษา ซึ่งครอบคลุมคาบํ ารุงสุขภาพ  
คาบํ ารุงกีฬา คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา และคาบํ ารุงหองสมุด (ดูตารางที่ 8 และ 9)

มหาวิทยาลัยเอกชนกํ าหนดคาบริการการศึกษาในระดับคุมทุนเปนอยางนอย ถึงจะ 
ไมตองการการคากํ าไร ก็ตองไดกํ าไรสามัญ (Normal Profit) เปนอยางตํ่ า ดังนั้น มหาวิทยาลัย 
เอกชนจึงเก็บคาหนวยกิตในอัตราสูง ในกรณีทั่วไป คาหนวยกิตในมหาวิทยาลัยเอกชนสูงกวา
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มหาวิทยาลัยของรัฐที่เก็บคาหนวยกิตสูงสุด (อันไดแกจุฬาลงกรณ ธรรมศาสตร และมหิดล) ถึง  
6-8 เทา หากเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก็บคาหนวยกิตตํ่ าสุด (ขอนแกน) ก็สูงเปน 20-26 เทา 
ความแตกตางดังกลาวนี้สะทอนถึงนโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าของรัฐไดเปนอยางดี (ดู 
ตารางที่ 8)

คาหนวยกิตในมหาวิทยาลัยเอกชนมิไดกํ าหนดอัตราไวแตกตางกันระหวางภาคการศึกษา
ปกติกับภาคฤดูรอน เพราะเหตุที่ไมมีความแตกตางในดานตนทุนการผลิต อาจารยมหาวิทยาลัย
เอกชนเมื่อรับเงินเดือนในภาคฤดูรอน ก็ตองมีภาระการสอนในภาคฤดูรอนใหสมกับเงินที่ไดรับ  
ในกรณีที่จางอาจารยพิเศษ คาสอนในภาคฤดูรอนที่มหาวิทยาลัยเอกชนจายมิไดแตกตางจากภาค
การศึกษาปกติ ดวยเหตุที่ไมมีความแตกตางในดานตนทุนการผลิตนี้เอง คาหนวยกิตในภาคฤดู
รอนจึงมิไดแตกตางจากภาคการศึกษาปกติ ยิ่งไปกวานั้น มหาวิทยาลัยเอกชนในฐานะหนวยผลิต
ยอมตองการใชกํ าลังการผลิตใหเต็มที่ การเก็บคาหนวยกิตในภาคฤดูรอนสูงกวาภาคปกติยอมมี
ผลในการลดทอนความตองการในการลงทะเบียน อันเปนเหตุใหสูญเสียรายได

ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยเอกชนเริ่มตนดวยการผลิตบริการการศึกษาในสาขาวิชาสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตรเปนปฐม จึงไมมีวิชาภาคปฏิบัติ การเปดสอนวิชาภาคปฏิบัติเพิ่ง 
จะปรากฏเมื่อมีการจัดการสอนในดานศิลปกรรมศาสตร นิเทศศาสตร คอมพิวเตอร และวิศวกรรม
ศาสตร ดวยเหตุดังนี้ จึงเริ่มมีการเก็บคาหนวยกิตวิชาภาคปฏิบัติในอัตราสูงกวาลักษณะวิชาปกติ 
ดังกรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความแตกตางดังกลาวนี้เปนผลจากความแตกตางดานตนทุน 
การผลิต มหาวิทยาลัยเอกชนบางแหง ดังเชนมหาวิทยาลัยรังสิตมิไดกํ าหนดโครงสรางคาหนวยกิต
ใหแตกตางไปตามประเภทของลักษณะวิชา (ระหวางวิชาบรรยายกับวิชาภาคปฏิบัติ) หากแต 
ยึดเกณฑสาขาวิชา กลาวคือ สาขาวิชาที่เสียตนทุนการผลิตสูงเรียกเก็บคาหนวยกิตในอัตราสูง (ดู
ตารางที่ 8) คาหนวยกิตจึงมีต้ังแตระดับหนวยกิตละ 800 บาทในสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร จนถึงหนวยกิตละ 5,000 บาท ในสาขาแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเอกชนเรียกเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยในอัตราสูง สวนใหญเกาะกลุมอยูใน
ชวงปละ 2,000 - 3,000 บาท เฉพาะมหาวิทยาลัยหอการคาที่เก็บถึงปละ 5,000 บาท การเก็บคา
บํ ารุงมหาวิทยาลัยในอัตราสูงเปนเพราะมหาวิทยาลัยเอกชนมิไดเก็บคาบํ ารุงจิปาถะ กระนั้นก็ตาม
มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเก็บคาบํ ารุงจํ านวนมากรายการ สวนใหญก็เรียกเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัย
ดวย แตเรียกเก็บในอัตราไมสูงนัก เฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้นที่เรียกเก็บคาบํ ารุง
มหาวิทยาลัยในระดับใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเอกชน (ดูตารางที่ 8)
         3.2 โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โครงสรางคาบริการการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐมีลักษณะสํ าคัญอยางนอย 5 
ประการ กลาวคือ (ตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 13 )
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ประการแรก คาบริการอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐต่ํ ากวามหาวิทยาลัยเอกชน 
เปนอันมาก หากกํ าหนดใหคาบริการอุดมศึกษาสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มีดัชนีเทากับ 1.00 ปรากฏวา คาดัชนีของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรเทากับ 0.15 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทากับ 0.19 และมหาวิทยาลัยมหิดลเทากับ 
0.26  (ดูตารางที่ 13)

ประการที่สอง มหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคโดยทั่วไปแลวเก็บคาบริการอุดมศึกษาตํ่ ากวา
มหาวิทยาลัยในสวนกลาง ดัชนีคาบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ยกเวนสาขาวิศวกรรม
ศาสตรและสาขาวิชาคอมพิวเตอร) เทากับ 0.06 และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ยกเวนสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร) เทากับ 0.11 สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเทากับ 0.16 สูงกวา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตต่ํ ากวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีขอ
นาสังเกตวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมิไดเก็บคาบริการการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
แตกตางจากสาขาวิชาอื่น ๆ

ประการที่สาม มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเดิมเก็บคาบริการการศึกษาเพียงอัตราเดียวสํ าหรับ
การจัดการศึกษาทุกสาขาวิชา (Uniform Rate) เร่ิมเปลี่ยนโครงสรางอัตราคาบริการที่มีความ 
หลากหลาย (Differentiated Rate) มากขึ้น การเก็บคาหนวยกิตแตกตางกันระหวางวิชาบรรยาย
กับวิชาปฏิบัติที่ตองใชหองทดลองหรือใชอุปกรณการเรียนการสอนพิเศษ เปนปฏิบัติการที่มีมาเปน
เวลาชานาน แตการเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชาเปนปรากฏการณคอนขางใหม ดังกรณี
มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียกเก็บคาหนวยกิตสาขาวิชาเภสัชศาสตรสูงกวาสาขาวิชาอื่นๆเปนอาทิ 
มหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญสรางความหลากหลายของโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษา 
ดวยการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในสาขาวิชาที่มีความตองการแรงงานในตลาดสูงและสาขาที่เสีย
ตนทุนการผลิตสูง (ดูตารางที่ 10) กระนั้นก็ตาม บางมหาวิทยาลัยยังคงธํ ารงไวซึ่งโครงสราง 
คาบริการอุดมศึกษาอัตราเดียวไว ดังกรณีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ดูตารางที่ 13) อยางไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลในการผลักดัน 
ใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพึ่งตนเองทางการเงินมากขึ้น ประกอบกับมาตรการจํ ากัดกํ าลังคน 
ภาครัฐมีส วนสํ าคัญในการกดดันใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปรับคาบริการการศึกษาให 
สอดคลองกับสภาพการณในตลาดและตนทุนการผลิต แรงกดดันนี้เองที่ผลักดันใหโครงสรางอัตรา
คาบริการอุดมศึกษามีความหลากหลาย โดยที่มีอัตราแตกตางกันตามสาขาวิชา ปรากฏการณนี้ 
จะแผขยายครอบคลุมภาคอุดมศึกษาของรัฐทั่วทั้งภาคในอนาคต

ประการที่ส่ี มหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวนมากเก็บคาบริการในสาขาวิชาที่ขาดแคลนสูงกวา
สาขาวิชาอื่นๆ โดยที่สาขาวิชาเหลานี้ลวนแลวแตเปนสาขาวิชาที่เสียตนทุนการผลิตสูงทั้งสิ้น 
มหาวิทยาลัยที่กํ าหนดอัตราคาบริการเชนนี้ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
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เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อัตราคาบริการในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีต้ังแตระดับ 11,650 บาท 
ตอปในกรณีมหาวิทยาลัยขอนแกนไปจนถึง 27,200 บาทตอปในกรณีของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ กระนั้นก็ตาม ก็ยังอยูในระดับต่ํ าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเก็บ 
คาบริการสาขาเดียวกันนี้ในอัตรา 35,000 - 50,000 บาทตอป (ดูตารางที่ 13 ) แตเมื่อเทียบกับ 
คาบริการสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดัชนีคาบริการสาขา
วิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีคาเทากับ 0.42 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทากับ 0.98 (ดูตารางที่ 13) อนึ่งมีขอนาสังเกตวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เก็บคาบริการสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในระนาบเดียวกับสาขา
วิชาอื่น ๆ

ประการที่หา มหาวิทยาลัยของรัฐมีแนวโนมที่จะเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบํ ารุงประเภท 
ที่ระบุเปาหมายวาจะนํ ารายไดไปใชจายในดานหนึ่งดานใดโดยเฉพาะ (Revenue Earmarking)  
ดังเชนคาบํ ารุงหองสมุด คาบํ ารุงกีฬา คาบํ ารุงสุขภาพ คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา เปนตน คา 
ธรรมเนียมหรือคาบํ ารุงเหลานี้จัดเก็บตามหลักการเก็บภาษีอากรตามผลประโยชนที่ไดรับ (Benefit 
Principle of Taxation) กลาวคือ เมื่อนักศึกษาไดประโยชนจากบริการดานใดของมหาวิทยาลัย  
ก็ควรจะเปนผูรับภาระรายจายในการจัดสรรบริการดานนั้น การเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบํ ารุง 
ในลักษณะเชนนี้ ในดานหนึ่งสะทอนใหเห็นวา งบประมาณแผนดินที่ไดรับไมพอเพียงที่จะนํ ามา 
จัดสรรบริการเหลานั้น แตในอีกดานหนึ่งก็เกื้อกูลใหมีการใหบริการแกนักศึกษาตามความตองที่
เปดเผย (Revealed Preference) หากนักศึกษาไมยินยอมจายคาธรรมเนียมหรือคาบํ ารุงในดาน
ใด การจัดบริการเหลานั้นยอมมิอาจเปนไปได และเมื่อนักศึกษาชํ าระคาธรรมเนียมหรือคาบํ ารุง 
เหลานั้นแลว มหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ก็อาจเปนเหตุใหนักศึกษา
รองเรียนและกดดันใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงบริการ ลักษณะ Revenue Earmarking ของคา 
ธรรมเนียมหรือคาบริการจึงชวยสรางกลไลในการกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทาน 
ซึ่งเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัยสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาได ประโยชนที่สํ าคัญยิ่ง 
อีกประการหนึ่งของลักษณะ Revenue Earmarking ก็คือ การจัดเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบํ ารุงใน
ลักษณะเชนนี้ชวยปองกันความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรทางการเงินภายในมหาวิทยาลัย 
เพราะเมื่องบประมาณมีไมพอเพียงในการจัดสรรบริการในดานใด มหาวิทยาลัยก็ตองขึ้นคาบริการ
สํ าหรับการจัดสรรบริการในดานนั้น
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4. โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปการศึกษา 2537
เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาในปการศึกษา 2537 ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอ่ืนๆ มีขอพึงสังเกตอยางนอย 6 ประการ
กลาวคือ
         ประการแรก คาหนวยกิตในภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูในระดับ
สูงสุด และอยูในระดับเดียวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล (หนวยกิตละ 
100 บาท) แตคาหนวยกิตในภาคฤดูรอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูในลํ าดับที่ส่ี รองจากจุฬา 
ลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ตารางที่ 8)

ประการที่สอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาบํ ารุงสุขภาพปละ 50 บาท เทียบกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล 700 บาท นับเปนอัตราตํ่ าสุดในกลุมตัวอยางที่ศึกษา อยางไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยบางแหงมิไดเก็บคาบํ ารุงรายการนี้ (ดูตารางที่ 9)

ประการที่สาม จํ านวนมหาวิทยาลัยที่จัดเก็บคาบํ ารุงกีฬามีพอๆกับจํ านวนที่มิไดจัดเก็บ 
คาบํ ารุงรายการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาบํ ารุงกีฬาในอัตราปละ 50 บาท นับเปนอัตรา
ต่ํ าสุดในกลุมมหาวิทยาลัยที่มีการจัดเก็บคาบํ ารุงรายการนี้ (ดูตารางที่ 9)

ประการที่ส่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดเก็บคาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาปละ100 บาท  
นับเปนอัตราตํ่ าสุด เทียบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเก็บในอัตราปละ 600 บาท อันเปนอัตราสูงสุด 
(ดูตารางที่ 9)

ประการที่หา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาบํ ารุงหองสมุดในอัตราคอนขางตํ่ า กลาวคือ
ปละ 400 บาท ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยมหิดล และเทากับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร แตต่ํ ากวามหาวิทยาลัยอื่น ๆ (ดูตารางที่ 9)

ประการที่หก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมิไดเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัย และเก็บคา 
ธรรมเนียม พิเศษเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร แมจะเก็บคาหนวยกิตในอัตราสูง แตเมื่อพิจารณา
คาบริการการศึกษาในองครวมแลว อัตราคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ต่ํ ากวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิศวกรรมศาสตร คา
บริการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัย
เชียงใหม สูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกน แตต่ํ ากวามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ดูตารางที่11)

เมื่อพิจารณาโครงสรางคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปการศึกษา 
2537 จะพบวา คาหนวยกิตเปนรายการที่มีนํ้ าหนักถึง 85.7% และคาบํ ารุงหองสมุด 9.5%  
(ตารางที่ 11) มหาวิทยาลัยที่มีการเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัย คาบํ ารุงมหาวิทยาลัยจะมีความ
สํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวาคาหนวยกิต ดังกรณีมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร 
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และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยิ่งมหาวิทยาลัยที่เก็บคาธรรมเนียมพิเศษดวยแลว คาธรรมเนียม
พิเศษมีนํ้ าหนักมากกวาคาหนวยกิตเสียอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (ตารางที่ 
11)

5. ขอเสนอการปรับโครงสรางคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
      ธรรมศาสตร
         5.1 หลักการ

การปรับโครงสรางคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพึง
ยึดถือหลักการสํ าคัญดังตอไปนี้
         ประการแรก คาบริการอุดมศึกษาควรจะสูงกวาระดับอนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา เพราะระดับการศึกษายิ่งสูงมากเพียงใด อัตราผลตอบแทนที่ตกแกสังคม (Social 
Rate of Return) ยิ่งตํ่ ามากเพียงนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ผลประโยชน
ที่บังเกิดขึ้นเปนผลประโยชนสวนบุคคล (Private Benefit) ยิ่งกวาผลประโยชนของสังคม (Social 
Benefit)
         ประการที่สอง  ดวยเหตุที่บริการอุดมศึกษาชวยเพิ่มพูนรายไดของผูเรียนโดยตรง ดังนั้น 
นักศึกษาหรือผูปกครองจึงควรมีสวนรับภาระรายจายในการจัดบริการอุดมศึกษาของรัฐ แต 
สัดสวนการรับภาระควรจะเปนเทาใดเปนประเด็นที่ถกเถียงและยากที่จะหาขอยุติได กระนั้น 
ก็ตาม คงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา สัดสวนการรับภาระเพียง 7-10% ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย  
ดังที่นักศึกษาธรรมศาสตรรับภาระอยูในปจจุบันนั้นนับเปนสัดสวนที่ต่ํ าเกินไป หลักการในเรื่องนี้ 
มีอยู วา บริการอุดมศึกษาประเภทใดใหผลประโยชนสวนบุคคลเปนหลัก โดยที่เกือบมิได 
ใหประโยชนแกสังคมเลย อัตราคาบริการสํ าหรับบริการอุดมศึกษาประเภทนั้นควรจะใกลเคียงกับ
ตนการผลิตถัวเฉลี่ย แตบริการอุดมศึกษาที่ใหประโยชนแกสังคม สัดสวนการรับภาระรายจายของ
นักศึกษาควรจะลดหลั่นกันไป บริการอุดมศึกษาประเภทที่มีความตองการในตลาดสูง ซึ่งมักจะ 
เปนประเภทที่มีการผลิตไมเพียงพอแกความตองการของตลาด โดยพื้นฐานเปนบริการที่ผูรับ 
การศึกษาไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลสูง ดังนั้น นักศึกษาจึงควรรับภาระรายจายใกลเคียงกับ 
ตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย ดวยเหตุที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจสวนบุคคล จึงขอเสนอ 
หลักการการกํ าหนดคาบริการการศึกษาดังนี้
         (ก) บริการอุดมศึกษาที่มีความตองการในอัตราสูง จะเก็บคาบริการการศึกษา 
ในระดับ 75-100 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
         (ข)  บริการอุดมศึกษาที่มีความตองการในตลาดตํ่ าจะเก็บคาบริการการศึกษา 
ในระดับ 50-75 %  ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
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         หลักการที่เสนอขางตนนี้ยอมมีนัยวา รัฐยังคงใหเงินอุดหนุนแกนักศึกษาอยางนอยเทากับ
ตนทุนคงที่ถัวเฉลี่ย  (Average  Fixed Cost) ในกรณี (ก) หรือเทากับตนทุนคงที่ถัวเฉลี่ยกับอีก 50 
%ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยในกรณี (ข)
         ประการที่สาม มหาวิทยาลัยของรัฐควรจะปรับอัตราคาบริการการศึกษาอยางสมํ่ าเสมอ  
โดยที่อยางนอยที่สุดอัตราการเพิ่มข้ึนของคาบริการอุดมศึกษาควรจะเทากับอัตราเงินเฟอ เพื่อ
รักษารายไดที่แทจริง  (Real  Revenue) ไวในระดับเดิม แตมหาวิทยาลัยจํ าตองรุดไปขางหนาเพื่อ
กาวใหทันความกาวหนาดานวิทยาการ การมีรายไดที่แทจริงในระดับเดิมยอมไมเปนการเพียงพอ 
จํ าเปนตองมีรายไดที่แทจริงเพิ่มข้ึนเพื่อนํ าไปใชจายในการพัฒนา  ดังนั้น  การปรับคาบริการการ
ศึกษาควรจะเปนไปตามสูตรดังตอไปนี้

                              g = i + d

ในที่นี้   g  =  อัตราการเพิ่มข้ึนของคาบริการอุดมศึกษา
          i  =  อัตราเงินเฟอ
         d =  อัตราการเพิ่มข้ึนของคาบริการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

การปรับคาบริการอุดมศึกษาอยางสมํ่ าเสมอมิไดเปนไปเพื่อรักษาระดับรายไดที่แทจริงเทานั้น หาก
ยังเพื่อปองกันการปรับชนิดฮวบฮาบอีกดวย เพราะการทิ้งชวงในการปรับมักจะตองมีการปรับ 
อยางฮวบฮาบเสมอ

อยางไรก็ตาม เนื่องจากคาบริการอุดมศึกษาในปจจุบันอยูในระดับ 7-10% ของตนทุน 
แปรผันถัวเฉลี่ย การปรับคาบริการสูระดับ 50 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยยอมตองมีการปรับ
อยางฮวบฮาบ ขอเสนอในที่นี้ก็คือ การปรับคาบริการอุดมศึกษาอยางฮวบฮาบตลอดชวงเวลา
ระหวางปการศึกษา 2538-2540 โดยที่มีการปรับทุกป หลังจากนั้นจึงคอยๆลดลักษณะกาว
กระโดดของคาบริการอุดมศึกษาลง
         5.2 โครงสรางใหม

ขอเสนอวาดวยการปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรตลอดชวงเวลาระหวางปการศึกษา 2538 - 2540 ปรากฏในตารางที่ 14 ตามขอเสนอ
นี้จะมีการปรับคาธรรมเนียมและคาบํ ารุงทุกรายการ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการปรับโครงสราง 
คาบริการการศึกษาทั้งระบบ  นอกเหนือจากการปรับข้ึนคาบริการทั้งปวงแลว โครงสรางใหมยัง
ประกอบดวยรายการใหม 2 รายการ คือ
         (ก) คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
         (ข) คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย
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5.2.1  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
                          คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาเปนคาธรรมเนียมที่เก็บเปนรายป โดย
พื้นฐานแลวเปนรายการที่จะปรับคาบริการอุดมศึกษาใหสะทอนถึงประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับ 
บริการอุดมศึกษาประเภทที่ใหประโยชนสวนบุคคลสูงจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาในระดับสูง แตจะเก็บในอัตราตํ่ าสํ าหรับบริการอุดมศึกษาที่ใหประโยชนสวนบุคคลนอย 
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเก็บคาบริการอุดมศึกษาควรจะแตกตางไปตามสาขาวิชา โดยที่ความ
แตกตางระหวางสาขาวิชาเปนความแตกตางในดานประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับ การดํ าเนิน
นโยบายเชนนี้กระทํ าได 2 ลักษณะ คือ
         ลักษณะแรก ไดแก  การเก็บคาหนวยกิตในอัตราที่แตกตางกันระหวางสาขาวิชา
ตางๆ โดยที่โครงสรางอัตราคาหนวยกิตสะทอนถึงความแตกตางดานผลประโยชนสวนบุคคลที่ 
นักศึกษาไดรับ
         ลักษณะที่สอง ไดแก การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยยึด 
หลักการเดียวกัน

โดยที่เปาประสงคในการปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ประการหนึ่งก็คือ การ
ปรับคาบริการเพื่อใหนักศึกษารับภาระรายจายเพิ่มข้ึนจนอยูในระดับ 50 % ของตนทุนแปรผัน 
ถัวเฉลี่ยเปนอยางนอย หากอาศัยการปรับคาหนวยกิตเปนสํ าคัญ คาหนวยกิตจะตองปรับข้ึน
ประมาณ  10 เทา นอกจากนี้ การเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชายอมสรางปญหาในการ
บริหารจัดเก็บอยางมาก

การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาในอัตราที่แตกตางกันตามกลุมวิชา  
สรางปญหาในการบริหารจัดเก็บไมมากเทาการเก็บคาหนวยกิตในอัตราที่แตกตางกันตามสาขา 
วิชา นอกจากนี้ การระบุเปาหมายการนํ ารายไดจากคาธรรมเนียมรายการนี้ไปใชจายอยางชัดเจน  
ไมเพียงแตจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเทานั้น หากยังชวยใหนักศึกษาผูรับภาระ 
มีภาพที่ชัดเจนวา เงินที่จายไปนี้จะถูกนํ าไปใชจายในดานใด

มหาวิทยาลัยของรัฐหลายตอหลายแหงไดเร่ิมจัดเก็บ "คาธรรมเนียมพิเศษ" มากอนแลว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียกรายการนี้วา "คาบํ ารุงสาขาวิชา" (ดูตารางที่ 10) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆกํ าลังพิจารณาปรับโครงสรางคาบริการการศึกษาไปใน 
แนวทางที่จะมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรียกรายการนี้วา "คา 
ธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา"  ทั้งนี้เพราะตองการกํ าหนดเปาหมายวาจะตองนํ ารายได 
รายการนี้ไปใชจายในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ (Revenue Earmarking)

ผูที่ตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนา ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
วิชา รวมทั้งนักศึกษาภาคบัณฑิตของคณะนิติศาสตร ยกเวนนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา
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พิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง ซึ่งมีการจัดเก็บคาบริการอุดมศึกษาในอัตราใกลเคียง
กับอัตราตลาดอยูแลว

อนึ่ง ขอใหสังเกตวา นักศึกษาแพทยศาสตรมิไดอยูในขายไดรับยกเวน ไมตองเสียคา 
ธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา เพราะการจัดการศึกษาในคณะแพทยศาสตรมิไดอาศัย 
เฉพาะแตงบประมาณแผนดินเทานั้น หากยังอาศัยงบรายไดพิเศษของมหาวิทยาลัยดวย นักศึกษา 
แพทยศาสตรเมื่อสํ าเร็จการศึกษา ยอมมีโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลไดมาก ดังนั้น 
จึงตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาตามหลักการพื้นฐาน อยางไรก็ตาม นักศึกษา
แพทยศาสตรที่ทํ าสัญญาทํ างานกับภาครัฐบาลจะไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อการพัฒนา   เพราะการทํ างานกับภาครัฐบาลไดทํ าลายโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน 
สวนบุคคลไปโสดหนึ่งแลว  สํ าหรับผูที่มิไดทํ าสัญญาทํ างานกับภาครัฐบาล หรือทํ างานไมครบ 
ตามกํ าหนดเวลา จักตองใชคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาแกมหาวิทยาลัยตามสัดสวน 
วิธีการในทางปฏิบัติก็คือจะตองใหนักศึกษาแพทยศาสตรทุกคนทํ าสัญญากับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรเกี่ยวกับเร่ืองนี้

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนากํ าหนดไวแตกตางกันตามกลุมวิชา กลุมวิชา 
แตละกลุมจํ าแนกตามระดับความขาดแคลนกํ าลังคน ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงประโยชนสวนบุคคล 
ที่ไดรับ กลุมวิชาที่มีปญหาการขาดแคลนกํ าลังคนมาก อัตราเงินเดือนในตลาดแรงงานยอมอยู 
ในระดับสูง นั่นยอมหมายความวา ผูที่ศึกษากลุมวิชาดังกลาวนี้มีโอกาสไดรับผลประโยชน 
สวนบุคคลสูงกวากลุมวิชาอื่นๆ หลักการพื้นฐานมีอยูวา กลุมวิชาที่มีโอกาสไดรับผลประโยชน 
สวนบุคคลสูงจะตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาสูงกวากลุมวิชาอื่นๆ ตารางที่ 15 
นํ าเสนอการจํ าแนกกลุมวิชาเปน 5 กลุม ตามหลักการที่กลาวขางตนนี้ ดังนั้น คาธรรมเนียมการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาจะมีอัตราที่แตกตางกันอยู 5 อัตรา

โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนากํ าหนดโดยมีเปาหมายวา  ตองกา
รเก็บคาหนวยกิตเพิ่มข้ึนจากอัตราที่กํ าหนดไวมากนอยเทาใด อาทิเชน สาขาวิชาในกลุม (จ) ซึ่ง
เปนกลุมวิชาที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลคอนขางตํ่ า กํ าหนดเปาหมายวาตองการคา 
หนวยกิตเพิ่มข้ึนอีกหนวยกิตละ  50 บาท รวมกับคาหนวยกิตพื้นฐาน 200 บาท เปนหนวยกิตละ 
250 บาท แตคาหนวยกิตที่ตองการเพิ่มข้ึนอีกหนวยกิตละ  50  บาทนี้มิไดรวมไวในคาหนวยกิต 
พื้นฐานหากแตแยกมาจัดเก็บในรายการคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยมีขอสมมติวา  
นักศึกษาเต็มเวลา (Full-time Equivalent Student) ลงทะเบียนปละ 36 หนวยกิต ดังนั้น คา 
ธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาสํ าหรับสาขาวิชาในกลุม (จ) จึงเทากับปละ 1,800 บาท  
(= 50 x 36) เปาหมายคาหนวยกิตที่ตองการเก็บเพิ่มเติมเพื่อคํ านวณคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาปรากฏในตารางที่ 15 อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวปรากฏในตารางที่ 16 ถึง 20



12

รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจะแบงปนกันระหวาง
มหาวิทยาลัยสวนกลางกับคณะวิชาในสัดสวน 30 : 70 แทที่จริงแลวคาธรรมเนียมดังกลาวนี้จะถือ
เปนรายไดของมหาวิทยาลัยทั้งหมดยอมยากแกการติฉิน แตดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยตองการให
คณะวิชาตางๆเรงรัดพัฒนาเพื่อกาวใหทันวิทยาการและเพื่อธํ ารงไวซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขัน  
(Competitive Advantage)  กับสาขามหาวิทยาลัยตางประเทศ  มหาวิทยาลัยเอกชน และ
มหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันเอง จึงกํ าหนดใหมีการแบงปนรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ
การพัฒนา รายไดสวนที่ตกแกมหาวิทยาลัยสวนกลางจะนํ าไปใชในการพัฒนาสํ านัก/สถาบันที่ 
ไมมีรายไดประเภทนี้ อีกสวนหนึ่งจะผันไปชวยเหลือสาขา/คณะวิชาที่ไมสามารถจัดเก็บคา 
ธรรมเนียมในอัตราสูง เนื่องจากความจํ ากัดของกลไกตลาด

รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจะนํ าไปใชจายในดานอื่น  
นอกเหนือจากการพัฒนามิได  มหาวิทยาลัยจะกันรายไดสวนนี้ใหแกคณะวิชาตางๆ การนํ ารายได
รายการนี้ไปใชจายจักตองมีแผนงานที่เดนชัดที่ผานการพิจารณาของ "คณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" แลว  ดังนั้น  จึงไมควรรีบใชจายในปแรกที่มีรายไดรายการนี้ และ 
มิจํ าตองเบิกจายทุกป หากแตควรใหความสนใจในการจัดทํ าแผนงานพัฒนาใหแจมชัด รายได 
รายการนี้จะไมอนุญาตใหนํ าไปใชจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาสาธารณูปการ หรือคา 
ครุภัณฑบางประเภท ดังเชน เครื่องปรับอากาศ เปนอาทิ แตจะสงเสริมใหนํ าไปใชจายในการจัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) การนํ าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการ
วิจัย (Research Infrastructure) เปนตน

คณะวิชาที่ยังไมมีแผนงานพัฒนาที่ตองใชรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา อาจทํ าความตกลงใหคณะวิชาที่มีรายไดไมพอเพียงนํ าเงินไปใชจายได แตทั้งนี้คณะวิชา 
ลูกหนี้จักตองชํ าระคืนคณะวิชาเจาหนี้ตามกํ าหนดเวลา

คณะวิชาที่มีรายไดนอย รวมทั้งสํ านัก/สถาบัน อาจขอใชรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียม 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยสวนกลางได แตทั้งนี้จะตองเสนอแผนงานตอคณะ
กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
         5.2.2 คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย
                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยฝายขางนอยที่ไมมีการเก็บคาบํ ารุง
มหาวิทยาลัย แตบัดนี้มีความจํ าเปนตองจัดเก็บคาบํ ารุงรายการนี้ ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 2 
ประการ
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 ประการแรก รายจายในหมวดคาสาธารณูปการ ซึ่งครอบคลุมคาไฟฟา คาประปา 
และคาโทรศัพทเพิ่มข้ึนเปนอันมา สวนสํ าคัญเปนผลจากการติดเครื่องปรับอากาศในหองเรียน
จํ านวนมาก 

ประการที่สอง มหาวิทยาลัยมีความจํ าเปนตองใชจายในดานอุปกรณการเรียน 
การสอน ดังเชนการจัดซื้อเครื่องฉายขามศีรษะ หลอดไฟ แผนใส และอุปกรณอ่ืนๆ แตงบประมาณ
เพื่อการนี้มีไมพอเพียง ดวยเหตุที่สํ านักงบประมาณเขมงวดในการจัดสรรงบประมาณในหมวดคา
ใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาสาธารณูปการ แตรายจายในรายการเหลานี้เปนประโยชนแก
นักศึกษาโดยตรง จึงสมควรที่จะใหนักศึกษาเปนผูรับภาระ

ขอเสนอในการเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยในระหวางปการศึกษา 2538 -2540 ยังคง
กํ าหนดอัตราคาบํ ารุงในระดับต่ํ า ทั้งนี้เพราะเหตุวาไมตองการสรางภาระแกนักศึกษามากเกินไป 
อัตราคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยตามขอเสนอนี้จึงคอนขางตํ่ าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการ
เรียกเก็บคาบํ ารุงรายการนี้อยูแลว (ดูตารางที่ 8 เทียบกับตารางที่ 14)

5.3 บทสรุปขอเสนอการปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษา
ขอเสนอการปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษาประกอบดวยสามสวน สวนที่หนึ่ง

เปนการปรับอัตราคาบริการ สวนที่สองเปนเงื่อนไขการใชรายไดจากคาบริการ และสวนที่สาม
เปนเงื่อนไขอื่นๆ
                5.3.1 การปรับคาบริการอุดมศึกษา
               (1) จะมีการปรับคาบริการอุดมศึกษาทุกรายการและทุกปตลอดชวงป 
การศึกษา 2538-2540 ซึ่งถือเปนระยะปรับตัว (Transitional Period) หลังจากนั้นจะมีการ
พิจารณาปรับโครงสรางอัตราคาบริการทุกๆ 2 ป โดยลดลักษณะกาวกระโดดของอัตราคาบริการ 
รายละเอียดของการปรับอัตราคาบริการปรากฏในตารางที่ 14
               (2) จะมีการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกคนในทุกสาขาวิชา ยกเวนนักศึกษาในโครงการพิเศษที่มีการเก็บคาบริการการ
ศึกษาในอัตราใกลเคียงกับอัตราตลาดอยูแลว
              (3) จะมีการเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน
ในทุกสาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาในโครงการพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง โดยที่ 
คาบํ ารุงมหาวิทยาลัยถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย มิไดถือเปนรายไดของโครงการ
               (4) คาบํ ารุงหองสมุดนอกจากจะเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดย 
ทั่วไปแลว ยังจัดเก็บจากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
บรรดาโครงการพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ นักศึกษา 
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ที่เลาเรียนเพื่อรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกคนจะตองชํ าระคาบํ ารุงหองสมุดเสมอ
หนากัน ไมวาจะสังกัดคณะวิชาหรือโครงการใด
            5.3.2 เงื่อนไขการใชรายไดจากคาบริการ
              (1) คาหนวยกิต คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย และบรรดาคาธรรมเนียมในหมวด (ค) 
ในตารางที่ 14 ถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนํ าไปใชในการใดก็ได
              (2)  ค าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจักต องแบ งป นระหว าง  
มหาวิทยาลัยสวนกลางกับคณะ/สาขาวิชาในสัดสวน 30 ตอ 70
                  (2.1) มหาวิทยาลัยจะกันเงินอยางนอยรอยละ 5 ของคาธรรมเนียมการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือจํ านวนไมนอยกวาปละ 1 ลานบาท เพื่อนํ าเขากองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
                    (2.2) คณะ/สาขาที่ตองการใชรายไดจากคาธรรมเนียมรายการนี้จักตอง
เสนอแผนงานพัฒนาตอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อขอความเห็นชอบ
                          (2.3) สํ านัก/สถาบัน หรือคณะ/สาขาวิชาที่ไมมีหรือมีรายไดจากคา 
ธรรมเนียมนี้นอย อาจเสนอแผนงานพัฒนาเพื่อใชงบพัฒนาจากสวนกลาง
               (3) รายไดจากคาบํ ารุงสุขภาพจักตองนํ าไปใชจัดบริการการแพทยสํ าหรับ 
นักศึกษา
              (4) รายไดจากคาบํ ารุงกีฬาจักตองนํ าไปจัดสรรบริการกีฬาแกนักศึกษา
              (5) รายไดจากคาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาจักตองนํ าไปใชในการประกอบ 
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา
              (6) รายไดจากคาบํ ารุงหองสมุดจักตองนํ าไปใชจายในดานการหองสมุด อนึ่ง  
รายไดจากคาบํ ารุงหองสมุดสวนที่เกินกวาอัตราที่เรียกเก็บในปการศึกษา 2537 ตลอดชวงปการ
ศึกษา 2538- 2540 จักตองกันสํ าหรับใชจายในการจัดและพัฒนาระบบหองสมุดในอาคาร 
ธรรมศาสตร 60 ป
              5.3.3 เงื่อนไขอื่น ๆ
              (1) โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนใหมจะไมบังคับใชยอนหลัง
กับนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอนปการศึกษา 2538 โครงสรางที่ปรับเปลี่ยนแตละป 
จะบังคับใชกับนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยในปการศึกษานั้นๆ และบังคับใชตลอดอายุขัยความ
เปน
นักศึกษา
              (2)  มหาวิทยาลัยจะกันเงินรายไดจากคาหนวยกิตประมาณรอยละ 10 มาจัดสรร
เปนทุนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษายากจน
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6. ผลกระทบ
การปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระหวางป

การศึกษา  2538 - 2540 กอใหเกิดผลกระทบทั้งในดานความเปนธรรม ความเสมอภาคในโอกาส 
การจัดสรรทรัพยากร รายไดของมหาวิทยาลัย และฐานะการแขงขันของมหาวิทยาลัย
         6.1 ความเปนธรรม

ขอเสนอวาดวยการปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาขางตนนี้ ทํ าใหผู รับบริการ 
อุดมศึกษาตองรับภาระรายจายในการจัดการศึกษามากขึ้น ในปการศึกษา 2538 ภาระรายจายคา
บริการอุดมศึกษาเพิ่มข้ึนในอัตราที่แตกตางกันดังนี้
             กลุมวิชา (ก)
                 วิศวกรรมศาสตร             59.6 %
                 แพทยศาสตร                440.5 %
             กลุมวิชา (ข)                     269.0 %
             กลุมวิชา (ค)                     226.2 %
             กลุมวิชา (ง)                     183.3 %
             กลุมวิชา (จ)                     140.5 %

การปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้จึงสอดคลองกับหลักการที่วา ผูที่ไดรับ
ประโยชนจากบริการสาธารณะของรัฐประเภทใด จักตองรวมรับภาระรายจายในการจัดบริการ
สาธารณะประเภทนั้นๆ คาบริการอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตามขอเสนอนี้ปรากฏในตารางที่ 18 
ถึง 22

อยางไรก็ตาม แมขอเสนอการปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ดูเหมือน 
จะเปนการกาวกระโดด แตเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยแลว ยังนับวาไมสูงนัก กลาว
คือ คาบริการการศึกษาที่นักศึกษากลุมวิชา (จ) รับภาระในปการศึกษา 2538 เทียบเปนรอยละ 
19.83 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย โดยที่กลุมวิชา (ก) รับภาระ 44.57 % ของตนทุนแปรผัน 
ถัวเฉลี่ย (ดูตารางที่ 23) อนึ่ง เนื่องจากตัวเลขตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยเปนตัวเลขเฉลี่ยทั้ง
มหาวิทยาลัย ภาระของนักศึกษากลุมวิชา (ก) ที่ปรากฏในตารางที่ 23 จึงสูงเกินจริง หากมีการ
คํ านวณตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยจํ าแนกตามสาขาวิชา ภาระของนักศึกษากลุมวิชา (ก) จะตํ่ าลงกวา
ตัวเลขที่ปรากฏเปนอันมาก ทั้งนี้เพราะเหตุวา การผลิตบริการวิศวกรรมศาสตรและแพทยศาสตร
ลวนแลวแตเสียตนทุนการผลิตสูงกวาสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งสิ้น

การที่นักศึกษาสาขาวิชาสวนใหญรับภาระคาบริการการศึกษาเพียง 20-30% ของตนทุน 
แปรผันถัวเฉลี่ยในปการศึกษา 2538 แสดงวา ประชาชนผูเสียภาษีอากรมีสวนรวมรับภาระตนทุน 
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การผลิตในสวนที่เปนตนทุนคงที่ทั้งหมดรวมกับอีก 70-80 % ของตนทุนแปรผัน ดังนั้น แมการปรับ 
โครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้จะทํ าใหผูรับบริการตองรวมรับภาระรายจายในการผลิตมาก
ข้ึน  กระนั้นก็ตาม  สาธารณชนยังคงเปนผูรับภาระรายจายสวนใหญไว
         6.2 ความเสมอภาคในโอกาส

การปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ยอมซํ้ าเติมปญหาความไมเสมอภาค 
ในโอกาสการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่ยากจนมิอาจรับภาระรายจายได อยางไรก็ตาม ความ 
ไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนปญหาปลายเหตุ เพราะปญหาความ 
ไมเสมอภาคมีมาแตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแลว ดวยเหตุดังนั้น จํ านวนนักศึกษา 
ที่ยากจนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยของรัฐระบบจํ ากัดรับมีอยูไมมากนัก 
หากยึดถือเสนความยากจน (Poverty line) ที่กํ าหนดจากระดับพอประทังชีวิต อาจจะไมมี 
นักศึกษายากจนเลย หรืออยางมากที่สุดเพียง 2-3 % ของจํ านวนนักศึกษารวม
         อยางไรก็ตาม เพื่อมิใหปญหาความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษารายแรงไปกวาที่เปน
อยูในปจจุบัน จํ าเปนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจักตองดํ าเนินการอยางนอย 4 ประการ
         ประการแรก ไดแก การนํ ารายไดจากคาหนวยกิตไมนอยกวารอย 10 จัดสรรเปนทุน 
การศึกษาสํ าหรับนักศึกษายากจน และระดมทุนการศึกษาที่มีอยูแลวมาใชเพื่อการนี้
         ประการที่สอง ไดแก การดํ าเนินการประชาสัมพันธเพื่อใหสาธารณชนรับทราบวา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีนโยบายกีดกันคนจน ตรงกันขาม ยินดีอาแขนรับนักศึกษาที่ยากจน
         ประการที่สาม ไดแก การดํ าเนินการและประสานงานกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรในการจัดสรรสินเชื่อเพื่อการศึกษา
         ประการที่ ส่ี ไดแก การใหความชวยเหลือแกนักศึกษายากจนในวันมอบตัวเขา
มหาวิทยาลัย และในวันชํ าระคาบริการการศึกษา  ตลอดจนการกระจายขาวสารผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา
         6.3 การจัดสรรทรัพยากร
         การปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้เปนผลดีตอการจัดสรรทรัพยากร และ
เกื้อกูลใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         หากพิจารณาในแงของระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม การที่มหาวิทยาลัยของรัฐพึ่งพิง 
ตนเองในทางการเงินมากขึ้น ยอมเกื้อกูลใหรัฐบาลสามารถนํ าทรัพยากรของรัฐไปใชจายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดานอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และการ 
แกปญหาความยากจน
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         หากพิจารณาในแงของมหาวิทยาลัย การปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษายอม
ชวยผอนคลายขอจํ ากัดทางการเงินของมหาวิทยาลัย และเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
         หากพิจารณาในแงของนักศึกษา การขึ้นคาบริการอุดมศึกษายอมมีผลในการกดดันให
นักศึกษาสนใจศึกษาเลาเรียนมากยิ่งขึ้น นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ามีสวนทํ าให 
นักศึกษาละเลยการเรียน เพราะแมจะสอบตก แตตนทุนของการสอบตกอยูในระดับต่ํ า การขึ้น 
คาเลาเรียนมีผลในการทํ าใหคาเสียโอกาสของการสอบตกมีตนทุนที่สูงขึ้น จึงมีผลกดดันให 
นักศึกษาสนในศึกษาเลาเรียน นอกจากนี้ เมื่อตองจายคาบริการในระดับสูง นักศึกษายอมตอง
ตรวจสอบการใหบริการของมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งมีผลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
มหาวิทยาลัยอีกโสดหนึ่ง
         6.4 รายไดของมหาวิทยาลัย
         รายไดของมหาวิทยาลัยจะเพิ่มข้ึนจากการปรับคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ ดังรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 24 เนื่องจากโครงสรางอัตราคาบริการโครงสรางใหมมิไดบังคับยอนหลัง รายได
ที่เพิ่มข้ึนในปการศึกษา 2538 จึงมีไมมาก แตจะขึ้นสูระดับสูงสุดในปการศึกษา 2541 เมื่อ 
นักศึกษาทุกชั้นปตองเสียคาบริการตามโครงสรางใหม
         6.5 ฐานะการแขงขันของมหาวิทยาลัย
         มหาวิทยาลัยของรัฐกํ าลังเผชิญกับพลังการแขงขัน ไมจํ าเพาะแตมหาวิทยาลัยเอกชน 
และมหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันเอง หากยังรวมถึงมหาวิทยาลัยนานาชาติและสาขามหาวิทยาลัย 
ตางประเทศดวย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองพยายามธํ ารงไวซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขัน 
(Competitive Advantage) ของตนเองไว รายไดที่ไดจากการปรับโครงสรางอัตราคาบริการ 
อุดมศึกษาจึงไมควรนํ าไปใชจายอยางปราศจากเปาหมายหรือใชไปในทางอีลุยฉุยแฉก หากแต
ควรกํ าหนดเปาหมายอยางชัดเจนที่จะทุมการใชจายไปเพื่อธํ ารงหรือเพิ่มพูนความไดเปรียบเชิง
แขงขันดังกลาวขางตนนี้
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ตารางที่ 1
รายจายคาบริการการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2531 - 2536

(บาทตอป)

รายการ 2531 2532 2533 2534 2535 2536

1. คาหนวยกิต 1,260 1,800 1,800 1,800 1,800 3,600
2. คาบํ ารุงหองสมุด 200 400 400 400 400 400
3. คาบํ ารุงสุขภาพ 100 100 100 100 100 100
4. คาบํ ารุงกีฬา 50 50 50 50 50 50
5. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 50 50 50 50 50 50

      รวมคาบริการการศึกษา 1,660 2,400 2,400 2,400 2,400 4,200

ที่มา         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หมายเหตุ    (1) คาหนวยกิตในปการศึกษา 2531 เทากับหนวยกิตละ 35 บาท ในระหวางปการศึกษา 2532 - 2535 เทากับ
                 หนวยกิตละ 50 บาท และ 100 บาทในปการศึกษา 2536
                         (2)   การคํ านวณรายจายคาหนวยกิต มีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียนถัวเฉลี่ยปละ 36 หนวยกิต
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ตารางที่ 2
อัตราคาบริการการศึกษาโรงเรียนเอกชน

จํ าแนกตามระดับการศึกษา
ปการศึกษา 2537

        (บาทตอป)

ระดับการศึกษา คาบริการการศึกษา

อนุบาลศึกษา 5,400
ประถมศึกษา 5,400
มัธยมศึกษาตอนตน 6,200
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,750

                ที่มา  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
                หมายเหตุ (1)  อัตราคาบริการการศึกษาในตารางนี้เปนอัตราขั้นสูงที่กํ าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

              (2) โรงเรียนเอกชนที่เก็บคาเลาเรียนไมเกินอัตราที่ควบคุมมีสิทธิทีจ่ะไดรับเงินอุดหนุนจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
              (3) โรงเรียนเอกชนที่เก็บคาเลาเรียนสูงกวาอัตราที่ควบคุม จะไมไดรับเงินอุดหนุน
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ตารางที่ 3
อัตราคาบริการการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล

ปการศึกษา 2537

(บาทตอป)

คาบริการการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. คาบํ ารุงการศึกษา 1,000 1,000
2. คาสมัครเขาเรียน 50 50
3. คาขึ้นทะเบียน 100 100
4. คาบํ ารุงหองสมุด 200 200
5. คาบํ ารุงสุขภาพหรือหองพยาบาล 100 100
6. คาภาคปฏิบัติหรือวัสดุฝกหัด หรืออุปกรณการศึกษา
    (บาทตอหนวย) 50 50
7. คาลงทะเบียนรายวิชา (บาทตอหนวย) 50 50
8. คาสอบแกตัว (บาทตอหนวย) 5 30

 ที่มา  กองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 หมายเหตุ   
 (1) อัตราคาบริการการศึกษาในตารางนี้เปนอัตราขั้นสูงที่กํ าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนรัฐบาลแตละ

โรงสามารถเลือกกํ าหนดอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสม
              (2) สํ าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สมมติวา นักเรียนลงทะเบียนปละ 30 หนวยการเรียน โดยไมมีวิชาภาคปฏิบัติ

และไมตองสอบแกตัว คาบริการการศึกษาที่จายตกปละ 2,950 บาท
               (3)  สํ าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สมมติวา นักเรียนลงทะเบียนปละ 35 หนวยการเรียน โดยที่ขอสมมติอื่นๆ

เหมือนขอ (2) คาบริการการศึกษาที่จายตกปละ 3,200 บาท
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ตารางที่ 4
ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยในการผลิตบริการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมงบประมาณแผนดินและงบพิเศษของมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา 2531 - 2536

         (บาทตอป)

ปการศึกษา ถัวเฉล่ียตอหัวนักศึกษา ถัวเฉล่ียตอ Abstract Student

2531 18,218 22,109
2532 20,525 24,513
2533 24,095 28,743
2534 28,057 30,667
2535 34,431 37,396
2536 37,079 40,123

            ที่มา     (1) ขอมูลงบประมาณแผนดิน  จากสํ านักงบประมาณ
(2) ขอมูลงบพิเศษ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(3) ขอมูลจํ านวนนักศึกษา  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

         หมายเหตุ   (1) ไมรวมงบลงทุน
               (2) จํ านวนนักศึกษาและจํ านวน Abstract Students ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
               (3)  รายจายแปรผันในการผลิตบริการอุดมศึกษาไดปรับขอมูลใหเปนปการศึกษา
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ตารางที่ 5
คาบริการการศึกษาคิดเปนรอยละของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2531 - 2536

(%)

ปการศึกษา คาบริการการศึกษา
(บาทตอป)

ตนทุนแปรผันถัวเฉล่ีย
(บาทตอป)

คาบริการการศึกษาเทียบกับ
ตนทุนแปรผันถัวเฉล่ีย

(%)

2531 1,660 22,109 7.24
2532 2,400 24,513 9.79
2533 2,400 28,743 8.35
2534 2,400 30,667 7.83
2535 2,400 37,396 6.42
2536 4,200 40,123 10.47

ที่มา   ตารางที่ 1 และ 4
หมายเหตุ      
 (1)  คาบริการการศึกษา รวมคาหนวยกิต (36 หนวย) คาบํ ารุงหองสมุด คาบํ ารุงสุขภาพ  คาบํ ารุงกีฬา และคา

บํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา
               (2)    ตนทุนแปรผัน ไดแก รายจายจากงบดํ าเนินการในงบประมาณแผนดิน และงบพิเศษของมหาวิทยาลัย
                (3) ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย คือ ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยตอ Abstract Student รวมระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา
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ตารางที่ 6
คาหนวยกิตในนามและคาหนวยกิตที่แทจริง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2528 - 2537

(บาท)

ป คาหนวยกิตในนาม
(Nominal Terms)

ดัชนีราคาผูบริโภค
ป 2529 = 100

ตามราคาป  2529

คาหนวยกิตที่แทจริง
(Real Terms)

2528 35   98.2 35.64
2529 35 100.0 35.00
2530 35 102.5 34.15
2531 35 106.4 32.89
2532 50 112.1 44.60
2533 50 118.8 42.09
2534 50 125.6 39.81
2535 80 130.8 61.16
2536 100 135.1 74.02
2537 100 141.9 70.47

ที่มา  (1)  ขอมูลคาหนวยกิต  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2)  ดัชนีราคาผูบริโภค จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ    (1)  ดัชนีราคาผูบริโภคป 2537 เปนตัวเลขประมาณการ โดยมีขอสมมติวา อัตราเงินเฟอในปนี้เทากับ 5%
                    (2)  GDP Deflator นาจะมีความเหมาะสมกวาดัชนีราคาผูบริโภคในการปรับขอมูลในตารางนี้  แตความลาชาในการ
       จัดทํ า GDP Deflator ทํ าใหไมสามารถนํ ามาคํ านวณได
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ตารางที่ 7
คาบํ ารุงประเภทตางๆ คํ านวณตามราคาป 2529

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2528 - 2537

ป คาบํ ารุงหองสมุด
คาบํ ารุงสุขสภา
พนักศึกษา คาบํ ารุงกีฬา คาบํ ารุงกิจกรรม

ดัชนีราคา
ผูบริโภคป
2529 =100 ในนาม แทจริง ในนาม แทจริง ในนาม แทจริง ในนาม แทจริง

2528 98.2 100 102 50 51 50 51 80 81
2529 100.0 200 200 50 50 50 50 80 80
2530 102.5 200 195 50 49 50 49 100 98
2531 106.4 200 188 50 47 50 47 100 94
2532 112.1 400 357 50 45 50 45 100 89
2533 118.8 400 337 50 42 50 42 100 84
2534 125.6 400 318 50 40 50 40 100 80
2535 130.8 400 306 50 38 50 38 100 76
2536 135.1 400 296 50 37 50 37 100 74
2537 141.9 400 282 50 35 50 35 100 70

ที่มา           (1)   ขอมูลคาบํ ารุงประเภทตางๆ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
        (2)   ดัชนีราคาผูบริโภค จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ        (1)   ดัชนีราคาผูบริโภคป 2537 เปนตัวเลขประมาณการ โดยมีขอสมมติวา อัตราเงินเฟอในปนี้เทากับ 5%
                        (2) GDP Deflator นาจะมีความเหมาะสมกวาดัชนีราคาผูบริโภคในการปรับขอมูลในตารางนี้ แตความลาชา 

 ในการจัดทํ า GDP Deflator ทํ าใหไมสามารถนํ ามาคํ านวณได
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ตารางที่ 8
การเปรียบเทียบอัตราคาบริการการศึกษา

ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ปการศึกษา 2537

(บาทตอหนวยกิต)

สถาบันอุดมศึกษา คาหนวยกิต
(ภาคปกติ/ฤดูรอน)

คาหนวยกิตวิชา
ประเภทปฏิบัติ

(ภาคปกติ/ฤดูรอน)

คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย/
คณะ(บาทตอป)

  1. ธรรมศาสตร 100/150 100-200 -
  2. เกษตรศาสตร 60/80 120-180 1,000
  3. ขอนแกน 30/60 60 -
  4. จุฬาลงกรณ 100/200 200/400 850
  5. เชียงใหม 40/75 100/75 650
  6. มหิดล 100/200 200/400 2,000
  7. ศรีนครินทรวิโรฒ 60-150 50-200 800
  8. ศิลปากร 70/140 100/200 400
  9. สงขลานครินทร 70/200 ไมมีขอมูล 1,200(1,500)

10. ABAC 700-2,000 - 2,500
11. กรุงเทพ 650-2,000 1,000-2,000 2,000
12.  หอการคาไทย 650-1,200 - 5,000
13. ธุรกิจบัณฑิตย 600-2,000 - 500
14. รังสิต 800-5,000 - 3,000

ที่มา         รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
หมายเหตุ          (1)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาหนวยกิตวิชาประเภทปฏิบัติแตกตางไปตามสาขาวิชา อัตราที่เรียกเก็บเปน
   อัตราที่เพิ่มเติมจากอัตราปกติ   

(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเก็บคาหนวยกิตวิชาประเภทปฏิบัติแตกตางกันระหวางสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร (หนวยกิตละ 120 บาท) กับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หนวยกิตละ 180 บาท)

(3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเก็บคาหนวยกิตแตกตางไปตามสาขา ทั้งวิชาบรรยาย วิชาภาคปฏิบัติ และวิชาฝก
สอน/ฝกงาน

(4) มหาวิทยาลัยศิลปากรเก็บคาหนวยกิตสํ าหรับวิชาประสบการณวิชาชีพในสาขาเภสัชศาสตรหนวยกิตละ 300 
บาท

(5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยเปนรายภาค ภาคปกติภาคละ 600 บาท และภาคฤดูรอน 
300 บาท
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(6) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ต้ังแตหนวยกิตละ 700 บาทในสาขาวิชาสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร จนถึงหนวยกิตละ 2,000 บาทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร

(7) มหาวิทยาลัยกรุงเทพเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ต้ังแตหนวยกิตละ 650 บาทในกรณีทั่วไป จนถึง
หนวยกิตละ 1,000 บาทในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและวิศวกรรมไฟฟา  และหนวยกิตละ 2,000 บาท 
ในวิชาศิลปนิพนธ

(8) มหาวิทยาลัยหอการคาเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ต้ังแตหนวยกิตละ 650 บาทในกรณีทั่วไป จน
ถึงหนวยกิตละ 1,100 บาทในสาขาวิศกรรมศาสตร และหนวยกิตละ 1,200 บาทในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

(9) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชาตั้งแตหนวยกิตละ 600 บาทในกรณีทั่วไป จน
ถึงหนวยกิตละ 2,000 บาทในสาขาวิศวกรรมศาสตร

(10) มหาวิทยาลัยรังสิตเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ต้ังแตหนวยกิตละ 800 บาทในสาขาวิชาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ไปจนถึงหนวยกิตละ 5,000 บาทในสาขาวิชาแพทยศาสตร
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ตารางที่ 9
การเปรียบเทียบอัตราคาบํ ารุงประเภทตาง ๆ

ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ปการศึกษา 2537

(บาทตอป)

สถาบัน
คาบํ ารุงสุขภาพ

(บาทตอป)
คาบํ ารุงกีฬา
(บาทตอป)

คาบํ ารุงกิจกรรม
(บาทตอป)

คาบํ ารุงหองสมุด
(บาทตอป)

  1. ธรรมศาสตร 50 50 100 400
  2. เกษตรศาสตร - - 100 600
  3. ขอนแกน 200 100 120 150
  4. จุฬาลงกรณ - - 350 500
  5. เชียงใหม 140(190) 100 100 500
  6. มหิดล 700 - 600 300
  7. ศรีนครินทรวิโรฒ - 200 200 600
  8. ศิลปากร 200 - 300 400
  9. สงขลานครินทร 200 - 200 440-600

(550-750 )

10. ABAC 100 - - -
11. กรุงเทพ 400 1,000 1,200 1,000
12.  หอการคาไทย - - - -
13. ธุรกิจบัณฑิตย 300 200 600 400
14. รังสิต - - - -

ที่มา            รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
หมายเหตุ             (1)    มหาวิทยาลัยเชียงใหมเก็บคาบํ ารุงสุขภาพเปนรายภาค ภาคปกติ 70 บาท และภาคฤดูรอน 50 บาท

(2) คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแยกแยะรายการระดับมหาวิทยาลัยกับระดับคณะ
(200 + 150)

(3) คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลประกอบดวยรายการ "คากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา" (500 
บาท) กับรายการคากิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ (100 บาท)

(4) คาบํ ารุงหองสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลาแตกตางไปตามสาขาวิชาและแตกตางไปตามภาคการศึกษา โดยที่
ภาคฤดูรอนเก็บเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราภาคปกติ

(5) คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยรวมรายการคาบํ ารุง
สโมสรนักศึกษา และคาบํ ารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ตารางที่ 10
การเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ

มหาวิทยาลัยของรัฐ
ปการศึกษา  2537

(บาทตอภาค หรือตอป)

สถาบัน คาธรรมเนียมพิเศษ

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
     -  คณะวิศวกรรมศาสตร 5,000 บาทตอภาค
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     2.1  คณะวิศวกรรมศาสตร 5,000 บาทตอภาค
     2.2  คณะวิทยาศาสตร คณะสัตวแพทยและคณะอุตสาหกรรมเกษตร 750 บาทตอภาค
     2.3  คณะเกษตรศาสตร คณะประมง และคณะวนศาสตร 400 บาทตอภาค
     2.4  คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
            คณะมนุษยศาสตร และคณะศึกษาศาสตร 250 บาทตอภาค
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน
     3.1  คณะวิศวกรรมศาสตร 5,000  บาทตอภาค
     3.2  คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 5,000  บาทตอภาค
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     -  คณะวิศวกรรมศาสตร 5,000  บาทตอภาค

2,000 บาทในภาคฤดูรอน
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    5.1  เทคโนโลยีและศิลปกรรมศาสตร 2,500  บาทตอภาค
    5.2  กายภาพบํ าบัด แพทยศาสตรและวัสดุศาสตร 5,000  บาทตอภาค
    5.3  วิศวกรรมศาสตร 10,000  บาทตอภาค
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
    -  สถาปตยกรรมศาสตร 20,000  บาทตอป
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
     -  วิศวกรรมศาสตร 5,000  บาทตอภาค

ที่มา รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียกรายการนี้วา "คาบํ ารุงสาขาวิชา"
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ตารางที่ 11
โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐ
ปการศึกษา 2537

(บาทตอป)

ธรรมศาสตร จุฬาลงกรณ เกษตรศาสตร มหิดล

1. คาหนวยกิต 3,600 3,600 2,160 3,600
2. คาบํ ารุงหองสมุด 400 500 600 300
3. คาบํ ารุงสุขภาพ 100 - - 700
4. คาบํ ารุงกีฬา 50 - - -
5. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 50 350 100 600
6. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย - 850 1,000 2,000
7. คาธรรมเนียมพิเศษ (10,000) - 500* -

รวมคาบริการการศึกษา 4,200
(14,200)

5,300 4,360 7,200

     หมายเหตุ
(1) คาบริการการศึกษาคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาเต็มเวลาลงทะเบียนปละ 36 หนวยกิตในภาคการ

ศึกษาปกติ ไมลงทะเบียนในภาคฤดูรอน และไมลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติ
(2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร

 (3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเก็บคาธรรมเนียมพิเศษแตกตางไปตามสาขาวิชา (ดูตารางที่ 10 ) ขอมูลในตา
รางนี้จํ ากัดเฉพาะสาขาสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร เมื่อคํ านึงถึงคาธรรมเนียมพิเศษที่แตกตางกัน คา
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนดังนี้

                  (ก)  วิศวกรรมศาสตร             13,860  บาทตอป
                  (ข)  วิทยาศาสตร สัตวแพทย  และอุตสาหกรรมเกษตร      5,360  บาทตอป
                  (ค)  เกษตรศาสตร ประมง และวนศาสตร      4,660  บาทตอป
                                  (ง)  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    4,360  บาทตอป
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ตารางที่ 11  (ตอ)
 (บาทตอป)

มศว. ศิลปากร ขอนแกน เชียงใหม สงขลา

1. คาหนวยกิต   2,160* 2,520 1,080 1,440 2,520
2. คาบํ ารุงหองสมุด 600 400 150 500          440*
3. คาบํ ารุงสุขภาพ - 200 200 190 200
4. คาบํ ารุงกีฬา 200 - 100 100 -
5. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 120 100 200
6. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 800 400 - 650 1,200
7. คาธรรมเนียมพิเศษ (5,000)* - (10,000)* (12,000)* -

3,960 3,820 1,650 2,980 4,560รวมคาบริการการศึกษา
(8,960) (11,650)  (14,980)

หมายเหตุ
 (4) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา การคํ านวณ ในตารางนี้ยึดถืออัตรา 

ต่ํ าสุด คือหนวยกิตละ 60 บาท (ดูตารางที่ 8 ) นอกจากนี้ ยังเก็บคาธรรมเนียมพิเศษแตกตางตามสาขาวิชา
อีกดวย (ดูตารางที่ 10) คาบริการการศึกษาจํ าแนกตามสาขาวิชาเปนดังนี้

                  (ก) สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และพลศึกษา                        3,960  บาทตอป
                  (ข) วิทยาศาสตร ไมต่ํ ากวา                    4,320  บาทตอป
                  (ค)  เทคโนโลยี  ไมต่ํ ากวา                     9,320  บาทตอป
                  (ง) ศิลปกรรมศาสตร ไมต่ํ ากวา           10,400  บาทตอป
                  (จ) วัสดุศาสตร  ไมต่ํ ากวา                                 14,320  บาทตอป
                  (ฉ) แพทยศาสตร ไมต่ํ ากวา                               17,200  บาทตอป
                  (ช) วิศวกรรมศาสตร ไมต่ํ ากวา              27,200 บาทตอป

(5) ในกรณีทั่วไป นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเสียคาบริการการศึกษาปละ 1,650 บาท เฉพาะสาขา
วิศวกรรมศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอรเสียปละ 11,650 บาท

             (6) ในกรณีทั่วไป นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเสียคาบริการการศึกษาปละ 2,980 บาท เฉพาะสาขา  
 วิศวกรรมศาสตร เสียปละ 14,980 บาท

             (7) คาบํ ารุงหองสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีอัตราแตกตางตามสาขาวิชา โดยที่อัตราตํ่ าสุด 440  
บาทตอป เปนอัตราสํ าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อนึ่ง หากนักศึกษาลงทะเบียน 
ในภาคฤดูรอนจะตองเสียคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยและคาบํ ารุงหองสมุดเพิ่มเติม



31

ตารางที่ 12
โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน
ปการศึกษา 2537

(บาทตอป)

ABAC กรุงเทพ หอการคา ธุรกิจบัณฑิต รังสิต

1. คาหนวยกิต 25,200 23,400 23,400 21,600 28,800
2. คาบํ ารุงหองสมุด - 1,000 - 400 -
3. คาบํ ารุงสุขภาพ 100 400 - 300 -
4. คาบํ ารุงกีฬา - 1,000 - 200 -
5. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา - 1,200 - 600 -
6. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 2,500 2,000 5,000 500 3,000
7. คาธรรมเนียมพิเศษ - - - - -

     รวมคาบริการการศึกษา 27,800 29,000* 28,400 23,600 31,800*

ที่มา รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
หมายเหตุ
 (1) คาบริการการศึกษาคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาเต็มเวลาลงทะเบียนปละ 36 หนวยกิตในภาคการ 
       ศึกษาปกติ ไมลงทะเบียนภาคฤดูรอน และไมลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติ
             (2) คาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสํ าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร 
     จะสูงกวาตัวเลขในตารางเกือบสองเทา เนื่องจากเก็บคาหนวยกิต 1,000 บาท เทียบกับ 650 บาทในสาขา 
         วิชาอื่น ๆ
             (3) ตัวเลขของมหาวิทยาลัยรังสิตเปนคาบริการสํ าหรับนักศึกษาในปแรกซ่ึงเก็บหนวยกิตละ 800 บาท  
              โดยที่วิชาประจํ าคณะเก็บหนวยกิตละ 1,000 - 1,500 บาท ดังนั้นคาบริการการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาชั้นป 
 สูงตกปละ 39,000 - 57,000 บาท ยกเวนสาขาแพทยศาสตร ซ่ึงจะสูงกวานี้กวา 4 เทา
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ตารางที่ 13
คาบริการและดัชนีคาบริการอุดมศึกษา

ปการศึกษา  2537

(บาทตอป และ ABAC สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร = 1.00)

สถาบันอุดมศึกษา คาบริการการศึกษา ดัชนีคาบริการการศึกษา
(ABAC = 1.00)

ก. ภาครัฐบาล
    1. ธรรมศาสตร
        1.1  วิศวกรรมศาสตร 14,200 0.51
        1.2  สาขาวิชาอื่น 4,200 0.15
    2. เกษตรศาสตร
        2.1  วิศวกรรมศาสตร 13,860 0.50
        2.2  วิทยาศาสตร สัตวแพทย และ
                อุตสาหกรรมเกษตร

5,360 0.19

        2.3   เกษตรศาสตร ประมงและวนศาสตร 4,660 0.17
        2.4   สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 4,360 0.16
   3. ขอนแกน
       3.1  วิศวกรรมศาสตร 11,650 0.42
       3.2  คอมพิวเตอร 11,650 0.42
       3.3  สาขาวิชาอื่น ๆ 1,650 0.06
    4. จุฬาลงกรณ 5,300 0.19
    5. เชียงใหม
        5.1  วิศวกรรมศาสตร 14,980 0.54
        5.2  สาขาวิชาอื่น ๆ 2,980 0.11
    6. มหิดล 7,200 0.26
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ตารางที่ 13 (ตอ)

(บาทตอป และ ABAC สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร = 1.00)

สถาบันอุดมศึกษา คาบริการการศึกษา ดัชนีคาบริการการศึกษา
(ABAC = 1.00)

  7. ศรีนครินทรวิโรฒ
     7.1  สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและพลศึกษา 3,960 0.14
     7.2  วิทยาศาสตร 4,320 0.15
     7.3  เทคโนโลยี 9,320 0.33
     7.4  ศิลปกรรมศาสตร 10,400 0.37
     7.5  วัสดุศาสตร 14,320 0.51
     7.6  แพทยศาสตร 17,200 0.62
     7.7  วิศวกรรมศาสตร 27,200 0.98
  8. ศิลปากร
     8.1  เภสัชศาสตร 5,890 0.21
     8.2  สาขาวิชาอื่น ๆ 3,820 0.14
  9. สงขลานครินทร 4,560 0.16
ข. ภาคเอกชน
 10. ABAC 27,800 1.00
 11. กรุงเทพ 29,000 1.04
 12. หอการคา 28,400 1.02
 13. ธุรกิจบัณฑิตย 23,600 0.85
 14. รังสิต 37,200 1.34

ที่มา  ตารางที่ 11 และ 12
หมายเหตุ (1) คาบริการการศึกษาที่ปรากฏในตารางนี้เปนประมาณการขั้นตํ่ า ความจํ ากัดของเวลาทํ าใหไมสามารถหาขอมูล 

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมาใชประกอบการคํ านวณได ดังนั้น การคํ านวณในกรณีทั่วไปจึงมิได
คํ านึงถึงวิชาภาคปฏิบัติ ซ่ึงมีคาหนวยกิตสูงกวาวิชาบรรยาย

(2) คาบริการเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร คํ านวณโดยมีขอสมมติวาวิชาภาคปฏิบัติมีจํ านวน 25 %ของ 
หลักสูตร

               (3) คาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในตารางนี้ จํ ากัดเฉพาะสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
               (4) คาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต คํ านวณโดยมีขอสมมติวา วิชาพื้นฐานมีจํ านวน 25% ของจํ านวน

หนวยกิตตลอดหลักสูตร
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ตารางที่ 14
การปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540

2537 2538 2539 2540

ก. อัตราคาบริการการศึกษา
    1. คาจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา
        (บาทตอหนวยกิต)
       1.1 ภาคการศึกษาปกติ 100 200 250 300
       1.2 ภาคฤดูรอน 150 300 375 450
    2. คาจดทะเบียนนักศึกษาลักษณะวิชา
       ที่ตองใชหองปฏิบัติการหรือ
       เครื่องมือพิเศษ
       (บาทตอวิชา เพิ่มเติมจากขอ 1) 100-200 150-250 200-300 250-350
   3. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
        พัฒนา (บาทตอป)

- 1,800 ถึง
9,000

3,600 ถึง
10,800

5,400 ถึง
12,600

ข. อัตราคาบํ ารุง
    4. คาบํ ารุงสุขภาพ 50 100 200 400
    5. คาบํ ารุงกีฬา 50 100 200 400
    6. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 100 200 300 400
    7. คาบํ ารุงหองสมุด 400 500 650 800
    8. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย
        8.1 คาสาธารณูปการ - 100 200 300
        8.2 คาอุปกรณการเรียนการสอน - 100 200 300
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ตารางที่ 14 (ตอ)

2537 2538 2539 2540

ค.อัตราคาธรรมเนียม
  10. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
        (ชํ าระครั้งเดียว) 200 300 400 500
  11. คาประกันอุบัติเหตุ
        (บาทตอป) 100 150 200 250
  12. คารักษาสถานภาพนักศึกษา
        (บาทตอภาคการศึกษา) 100 200 300 400
  13. คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณี
        ถูกพักการศึกษา 200 400 600 800
  14. คาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา
        ภายหลังจากถูกลบชื่อตามขอบังคับ
       วาดวยวินัยนักศึกษา 200 400 600 800
  15. คาเอกสารการลงทะเบียน
        15.1 ภาคแรกที่เขาศึกษา 185 200
        15.2 ภาคการศึกษาปกติ 10 20
        15.3 ภาคฤดูรอน 5 10
  16. คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร 400 500 600 700
  17. คาใบรับรองผลการศึกษา
        (บาทตอชุด) 10 20 30 40
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ตารางที่ 15
เปาหมายคาบริการการศึกษาที่ตองการเก็บเพิ่มเติม

เพื่อเปนฐานในการกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
จํ าแนกตามสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา  2538 - 2540
(บาทตอหนวยกิต)

กลุมวิชา 2538 2539 2540

กลุม (ก) 400 450 500
    แพทยศาสตร และวิศวกรรมศาสตร
กลุม (ข) 200 250 300
    พาณิชยศาสตรและการบัญชี (ทุกสาขาวิชา)
    ศาสตรคอมพิวเตอร
กลุม (ค) 150 200 250
    เศรษฐศาสตร วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน
    ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
    ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
    ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
กลุม (ง) 100 150 200
    นิติศาสตร รัฐศาสตร (ทุกสาขาวิชา)
    จิตวิทยา  การละคอน สถิติ
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
    คณิตศาสตรประยุกต
กลุม (จ) 50 100 150

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมสงเคราะหศาสตร(ทุกสาขาวิชา)
ภาษารัสเซีย ภาษาศาสตร
ภาษาไทย  บรรณารักษศาสตร
ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร
ปรัชญา  คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยีชนบท
เทคโนโลยีการเกษตรเคมี
ฟสิกสอิเล็กทรอนิคส เทคโนโลยีชีวภาพ
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ตารางที่ 16
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาของกลุมวิชาตาง ๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา  2538 - 2540

(บาทตอป)

กลุมวิชา 2538 2539 2540

กลุม  (ก) 14,400 16,200 18,000
(ข) 7,200 9,000 10,800
(ค) 5,400 7,200 9,000
(ง) 3,600 5,400 7,200
(จ) 1,800 3,600 5,400

หมายเหตุ  (1)  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา = อัตราคาธรรมเนียมประจํ ากลุมวิชา x 36
             (2)  การคํ านวณมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียนลักษณะวิชาถัวเฉลี่ยปละ 36 หนวยกิต
             (3)  อัตราคาธรรมเนียมประจํ ากลุมวิชามาจากตารางที่ 15
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ตารางที่ 17
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํ าแนกตามสาขาวิชา

ปการศึกษา 2538 - 2540

                                 (บาทตอป)

สาขาวิชา 2538 2539 2540

  1. นิติศาสตร 3,600 5,400 7,200
  2. พาณิชยศาสตรและการบัญชี (ทุกสาขาวิชา) 7,200 9,000 10,800
  3. รัฐศาสตร (ทุกสาขา) 3,600 5,400 7,200
  4. เศรษฐศาสตร 5,400 7,200 9,000
  5. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,800 3,600 5,400
  6. สังคมสงเคราะหศาสตร(ทุกสาขาวิชา) 1,800 3,600 5,400
  7. วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 5,400 7,200 9,000
  8. ศิลปศาสตร

-  จิตวิทยา 3,600 5,400 7,200
-  ภาษาฝรั่งเศส 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาเยอรมัน 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาญี่ปุน 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาจีน 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาอังกฤษ 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 5,400 7,200 9,000
-  ภาษารัสเซีย 1,800 3,600 5,400
-  ภาษาศาสตร 1,800 3,600 5,400
-  ภาษาไทย 1,800 3,600 5,400
-  การละคอน 3,600 5,400 7,200
-  บรรณารักษศาสตร 1,800 3,600 5,400
-  ภูมิศาสตร 1,800 3,600 5,400
-  ประวัติศาสตร 1,800 3,600 5,400
-  ปรัชญา 1,800 3,600 5,400
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ตารางที่ 17 (ตอ)
(บาทตอป)

สาขาวิชา 2538 2539 2540

  9. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  9.1  ศาสตรคอมพิวเตอร 7,200 9,000 10,800
  9.2  สถิติ 3,600 5,400 7,200
  9.3  คณิตศาสตร 1,800 3,600 5,400
  9.4  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 1,800 3,600 5,400
  9.5  วิทยาศาสตรสุขภาพ 1,800 3,600 5,400
  9.6  เทคโนโลยีชนบท 1,800 3,600 5,400
  9.7  เทคโนโลยีการเกษตร 1,800 3,600 5,400
  9.8  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 3,600 5,400 7,200
  9.9  เคมี 1,800 3,600 5,400
9.10 คณิตศาสตรประยุกต 3,600 5,400 7,200
9.11 ฟสิกซอิเล็กทรอนิกส 1,800 3,600 5,400
9.12 เทคโนโลยีชีวภาพ 1,800 3,600 5,400

10. วิศวกรรมศาสตร (ทุกสาขาวิชา) 14,400 16,200 18,000
11. แพทยศาสตร 14,400 16,200 18,000



40

ตารางที่ 18
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ 2538 2539 2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 14,400 16,200 18,000

           รวม 22,700 26,950 42,200

ที่มา    ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ    (1)  คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
                    (2)  กลุม (ก) ประกอบดวยสาขาวิชาแพทยศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
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ตารางที่ 19
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ข)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ   2538    2539      2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 7,200 9,000 10,800

           รวม 15,500 19,750 24,200

ที่มา         ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ          (1)  คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
                          (2)  กลุม (ข) ประกอบดวยสาขาวิชาพาณิชยศาสตรและการบัญชี  และศาสตรคอมพิวเตอร
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ตารางที่ 20
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ค)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ    2538     2539  2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 5,400 7,200 9,000

           รวม 13,700 17,950 22,400

ที่มา    ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ (1)  คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
                (2) กลุม (ค) ประกอบดวยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษา 
       เยอรมัน ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาวรรณคดีอังกฤษ



43

ตารางที่ 21
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ง)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ    2538 2539 2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3,600 5,400 7,200

           รวม 11,900 16,150 20,600

ที่มา ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ (1)   คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
                (2)  กลุม(ง) ประกอบดวยสาขาวิชานิติศาสตร รัฐศาสตร จิตวิทยา การละคอน สถิติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 การอาหาร และคณิตศาสตรประยุกต
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ตารางที่ 22
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (จ)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ 2538 2539 2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 1,800 3,600 5,400

               รวม 10,100 14,350 18,800

ที่มา    ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ (1)    คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป

(2) กลุม (จ) ประกอบดวยสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร ภาษารัสเซีย  
ภาษาศาสตร ภาษาไทย บรรณารักษศาสตร ภูมิศาสตรประวัติศาสตร ปรัชญา คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยีชนบท เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ  
เคมี และฟสิกซอิเล็กทรอนิกส
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ตารางที่ 23
คาบริการการศึกษาเทียบกับตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540

2538 2539 2540

1. ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย (บาทตอป) 50,925 57,372 64,636

2. คาบริการการศึกษา (บาทตอป)
กลุม (ก) 22,700 26,950 42,200
กลุม (ข) 15,500 19,750 24,200
กลุม (ค) 13,700 17,950 22,400
กลุม (ง) 11,900 16,150 20,600
กลุม (จ) 10,100 14,350 18,800

3. คาบริการการศึกษาคิดเปนรอยละของ
    ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย

กลุม (ก) 44.57 46.97 65.29
กลุม (ข) 30.44 34.42 37.44
กลุม (ค) 26.90 31.29 34.66
กลุม (ง) 23.37 28.15 31.87
กลุม (จ) 19.83 25.01 29.09

ที่มา (1)   ประมาณการตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยระหวางปการศึกษา 2531 - 2536 มาจากตารางที่ 4
(2)   คาบริการการศึกษา กลุม (ก) ถึงกลุม (จ) มาจากตารางที่ 18 และตารางที่ 22

หมายเหตุ
 (1) ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยเปนตัวเลขถัวเฉลี่ยตอ Abstract Student ตนทุนแปรผันครอบคลุมรายจายจาก 
 งบประมาณแผนดินและงบพิเศษของมหาวิทยาลัย สวนจํ านวน Abstract Student ครอบคลุมระดับ 
 ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
              (2)   ประมาณการตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยคํ านวณโดยมีขอสมมติวา มีอัตราการเติบโตปละ 12.66 % ซ่ึงเปนอัตรา 
         การเติบโตถัวเฉลี่ยระหวางป 2532 - 2536
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ตารางที่ 24
ประมาณการรายไดที่เพิ่มข้ึนจากการปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540

                                 (ลานบาท)

รายการ 2538 2539 2540

1.  คาหนวยกิต 10.800 27.000 48.600
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 0.300 1.050 2.250
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 0.150 0.600 1.650
4.  คาบํ ารุงกีฬา 0.150 0.600 1.650
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 0.300 0.900 1.800
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 0.600 1.800 3.600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 15.363 51.489 62.289

              รวม 27.663 83.439 121.839

ที่มา ประมาณการจากตารางที่ 18 ถึง 22
หมายเหตุ ประมาณการจากจํ านวนนักศึกษารับเขาปละ 3,000 คน เปนประมาณการขั้นตํ่ า โดยไมรวมการศึกษาภาคฤดูรอน 
 และการศึกษาวิชาภาคปฏิบัติ
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ภาคผนวก

มติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการปรับโครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปการศึกษา 2538

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 มีมติใหปรับ 
อัตราคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดตอไปนี้

ก. การปรับคาบริการอุดมศึกษา
1. อนุมัติปรับคาบริการอุดมศึกษาทุกรายการในปการศึกษา 2538 ดังรายละเอียดใน 

ตารางผนวกที่ 1
2. อนุมัติเก็บคาบริการอุดมศึกษารายการใหม 2 รายการในปการศึกษา 2538 คือ
    2.1  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
    2.2  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย

ดังรายละเอียดในตารางผนวกที่ 2 และ 3
ข.  การบังคับใชโครงสรางใหม

1. คาบริการการศึกษาอัตราใหมใหบังคับใชกับนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรนับต้ังแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป โครงสรางที่ปรับเปลี่ยนใหมจะบังคับใชกับ 
นักศึกษาใหมที่เขามหาวิทยาลัยและบังคับใชตลอดอายุขัยความเปนนักศึกษา โดยไมบังคับใช 
ยอนหลัง

2. บรรดาคาบํ ารุงในหมวด (ข) ใหเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนในทุก
สาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง โดยที่คาบํ ารุงเหลานี้ 
ถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัยสวนกลาง

ค. เงื่อนไขการใชรายไดจากคาบริการ
(1) คาหนวยกิต คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย และบรรดาคาธรรมเนียมในหมวด (ค) ใน 

ตารางที่ 1 ถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนํ าไปใชในการใดก็ได
(2) คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจักตองแบงปนระหวางมหาวิทยาลัย 

สวนกลางกับคณะ/สาขาวิชาในสัดสวน 30 ตอ 70
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    (2.1) มหาวิทยาลัยจะกันเงินอยางนอยรอยละ 5 ของคาธรรมเนียมการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาหรือจํ านวนไมนอยกวาปละ 1 ลานบาท เพื่อนํ าเขากองทุนมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร

    (2.2) คณะ/สาขาวิชาที่ตองการใชรายไดจากคาธรรมเนียมรายการนี้จักตองเสนอ
แผนงานพัฒนาตอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อขอความเห็นชอบ
       (2.3) สํ านัก/สถาบัน/ หรือคณะ/สาขาวิชาที่ไมมีหรือมีรายไดจากคาธรรมเนียมนี้
นอยอาจเสนอแผนงานพัฒนาเพื่อใชงบพัฒนาจากสวนกลาง

อนึ่ง เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษอยูกอนแลว การปรับ 
โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาครั้งนี้ อนุโลมใหคณะวิศวกรรมศาสตรเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
ไวเต็ม 100% ตอเมื่อการปรับคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาครั้งตอไป จึงจะนํ าคณะ
วิศวกรรมศาสตรเขาสูระบบ 70 ตอ 30

(3)   รายไดจากคาบํ ารุงสุขภาพจักตองนํ าไปใชจัดบริการการแพทยสํ าหรับนักศึกษา
(4)   รายไดจากคาบํ ารุงกีฬาจักตองนํ าไปจัดสรรบริการกีฬาแกนักศึกษา
(5) รายไดจากคาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาจักตองนํ าไปใชในการประกอบกิจกรรม 

ทั้งในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา
(6) รายไดจากคาบํ ารุงหองสมุดจักตองนํ าไปใชจายในดานการหองสมุด อนึ่ง รายได

จากคาบํ ารุงหองสมุดสวนที่เกินกวาที่เรียกเก็บในปการศึกษา 2537 ตลอดชวงปการศึกษา 2538-
2540 จักตองกันสํ าหรับใชจายในการจัดและพัฒนาระบบหองสมุดในอาคารธรรมศาสตร 60 ป

(7) มหาวิทยาลัยจะกันเงินรายไดจากคาหนวยกิตประมาณรอยละ 10 มาจัดสรรเปน 
ทุนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษายากจน

ง. เรื่องอื่นๆ
ขออนุมัติแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2514 ขอ 10 เปนดังนี้
"ขอ 10 คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมที่นักศึกษาจะตองชํ าระใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา

ดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี"
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ตารางผนวกที่ 1
การปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538

2537 2538

ก. อัตราคาบริการ
1. คาจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา (บาทตอหนวยกิต)

1.1  ภาคการศึกษาปกติ 100 200
1.2  ภาคฤดูรอน 150 300

2. คาจดทะเบียนนักศึกษาลักษณะวิชาที่ตองใชหองปฏิบัติการหรือ
     เครื่องมือพิเศษ (บาทตอวิชา เพิ่มเติมจากขอ 1) 100-200 150-250
3. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (บาทตอภาคการศึกษา) - 1,500-5,000
ข. อัตราคาบํ ารุง
4. คาบํ ารุงสุขภาพ 50 100
5. คาบํ ารุงกีฬา 50 100
6. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 100 200
7. คาบํ ารุงหองสมุด 400 750
8. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย

8.1  คาสาธารณูปการ - 100
8.2  คาอุปกรณการเรียนการสอน - 100

ค. อัตราคาธรรมเนียม
10. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ชํ าระครั้งเดียว) 200 300
11. คาประกันอุบัติเหตุ (บาทตอป) 100 150
12. คารักษาสถานภาพนักศึกษา (บาทตอภาคการศึกษา) 100 200
13. คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีถูกพักการศึกษา 200 400
14. คาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาภายหลังจากถูกลบชื่อตาม
      ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา 200 400
15. คาเอกสารการลงทะเบียน

15.1  ภาคแรกที่เขาศึกษา 185 200
15.2  ภาคการศึกษาปกติ 10 20
15.3  ภาคฤดูรอน 5 10

16. คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร 400 500
17. คาใบรับรองผลการศึกษา (บาทตอชุด) 10 20
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ตารางผนวกที่ 2
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาของกลุมวิชาตางๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538

(บาทตอภาคการศึกษาปกติ)

กลุมวิชา 2538

กลุม  (ก) 5,000
         (ข) 3,000
          (ค) 2,000
         (ง) 1,500

    หมายเหตุ   กลุม (ก)  ประกอบดวยแพทยศาสตร  และวิศวกรรมศาสตร
กลุม (ข)  ประกอบดวยพาณิชยศาสตรและการบัญชี  และศาสตรคอมพิวเตอร
กลุม (ค)  ประกอบดวยเศรษฐศาสตร และวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
กลุม (ง) ประกอบดวยนิติศาสตร รัฐศาสตร ศิลปศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
              สังคมสงเคราะหศาสตร และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ยกเวนศาสตร 
              คอมพิวเตอร)
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ตารางผนวกที่ 3
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํ าแนกตามสาขาวิชา
ปการศึกษา 2538

(บาทตอภาคการศึกษาปกติ)

สาขาวิชา 2538

  1.  นิติศาสตร 1,500
  2.  พาณิชยศาสตรและการบัญชี (ทุกสาขาวิชา) 3,000
  3.  รัฐศาสตร (ทุกสาขา) 1,500
  4.  เศรษฐศาสตร 2,000
  5.  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,500
  6.  สังคมสงเคราะหศาสตร (ทุกสาขาวิชา) 1,500
  7.  วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 2,000
  8.  ศิลปศาสตร 1,500
  9.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 9.1  ศาสตรคอมพิวเตอร 3,000
 9.2  สาขาวิชาอื่นๆ 1,500

10.  วิศวกรรมศาสตร (ทุกสาขาวิชา) 5,000
11.  แพทยศาสตร 5,000
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ตารางภาคผนวกที่ 4
การเปลี่ยนแปลงคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปการศึกษา 2538

(บาทตอป)

2538รายการ 2537
ก ข ค ง

1.  คาหนวยกิต 3,600 7,200 7,200 7,200 7,200
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 400 750 750 750 750
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 50 100 100 100 100
4.  คาบํ ารุงกีฬา 50 100 100 100 100
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 100 200 200 200 200
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย - 200 200 200 200
7. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (10,000) 10,000 6,000 4,000 3,000

       รวมคาบริการการศึกษา 4,200
(14,200)

18,550 14,550 12,550 11,550

หมายเหตุ  ในปการศึกษา 2537 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตรเทานั้นที่มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ


