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Super University
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกําลังเดินอยูบนเสนทาง เพื่อเปลี่ยนโฉมเปน
Super University ซึง่ แปลวา อภิมหาวิทยาลัย
ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเปนหนวยผลิตที่ทําหนาที่ผลิตบริการ
อุดมศึกษา ในฐานะหนวยผลิต มหาวิทยาลัยมีทางเลือกที่จะเติบโตไดอยางนอย 2 แนวทางหลัก
แนวทางแรกไดแก การเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการพัฒนาสถาบันและขยาย
สาขาวิช าที่มี ก ารเรี ย นการสอนและการวิจัย แนวทางที่สองได แก การเติบโตจากภายนอก
(External Growth) ดวยการควบรวมและครอบสถาบันอุดมศึกษาอื่น (Merger and Acquisition)
มหาวิ ท ยาลั ย เกื อ บทั้ ง หมดในโลกยึ ดยุ ท ธศาสตร ก ารเติ บ โตจากภายในเป น
ดานหลัก การควบรวมและการครอบกิจการของสถาบันอุดมศึกษาอื่นเปนปรากฏการณที่มีโอกาส
พานพบนอยมาก London School of Economics and Politics นับเปนตัวอยางของสถาบัน
อุดมศึกษาที่ยึดยุทธศาสตรการเติบโตจากภายใน เพราะกอเกิดดวยการจัดการเรียนการสอนไมถึง
10 สาขาวิชา แตแลวก็เติบโตจนมีการเรียนการสอนและการวิจัยนับรอยสาขาวิชา
นับตั้งแตยุครัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอร ป 2522 เปนตนมา สหราชอาณา
จักรเริ่มละทิ้งแนวทางรัฐสวัสดิการ (Welfare State) และหันไปเดินตามแนวทางฉันทมติแหง
วอชิงตัน (Washington Consensus) รัฐบาลตองการลดทอนภาระทางการคลังในการจัดสรร
สวัสดิการสังคมดานตางๆ รวมทั้งการจัดสรรบริการการศึกษา แมพรรคแรงงาน (Labour Party)
จะสามารถยึดกุมอํานาจรัฐไดในเวลาตอมา แตรัฐบาลนายโทนี แบลร ปรับนโยบายอุดมศึกษา
แตกตางไปจากนโยบายของรัฐบาลพรรคอนุรักษนิยมไมมากนัก
การตัดทอนงบประมาณดานอุดมศึกษามีผลตอคุณภาพของบริการอุดมศึกษา
อยางสําคัญ อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยยายถิ่นฐานไปทํางานตางประเทศ มหาวิทยาลัย
ตางๆตองดิ้นรนหารายไดเพิ่มเติม ทั้งการแยงชิงนักศึกษาที่เปนลูกคาและการแยงชิงเงินอุดหนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยหลายแหงตองการรับนักศึกษาตางชาติมากกวานักศึกษาอังกฤษ เพราะ
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การรับนักศึกษาตางชาติสามารถเก็บคาเลาเรียนในอัตราสูงพอเพียงแกตนทุนการผลิตได แตการ
รับนักศึกษาอังกฤษจะไดรับงบประมาณรายจายตอหัวจากรัฐบาล ซึ่งตํ่ ากวาตนทุนการผลิต
ถัวเฉลี่ยมาก
นโยบายการรัดเข็มขัดงบประมาณดานอุดมศึกษา ทํ าใหมหาวิทยาลัยหลาย
ตอหลายแหงขับเคลื่อนสูการเปนอภิมหาวิทยาลัย โดยหวังวาจะเปนหนทางแหงการอยูรอด และ
แลวอภิมหาวิทยาลัยแหงแรกในสหราชอาณาจักร ก็ปรากฏเปนรูปเปนรางในเดือนมีนาคม 2546
เมือ่ Manchester University ตกลงควบรวมกับ UMIST
Manchester University เมื่อแรกกอตั้งในป 2394 มีชื่อวา Owens College
ตัง้ ตามชื่อนายจอหน โอเวนส (John Owens) พอคาสิ่งทอ ซึ่งบริจาคเงินจํานวน 96,942 ปอนด
สเตอรลงิ เพือ่ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ตอมาในป 2423 มีการตรากฎหมายเพื่อรวมวิทยาลัย
ตางๆในเมืองลีดส ลิเวอรพูล และแมนเชสเตอรเขาเปนสถาบันเดียวกัน โดยตั้งชื่อวา Victoria
University ครัน้ ในป 2446 สถาบันอุดมศึกษาในเมืองลีดสและลิเวอรพูลแยกเปนอิสระ โดยจัดตั้ง
เปน University of Leeds และ University of Liverpool สวนสถาบันอุดมศึกษาในเมือง
แมนเชสเตอรกลายเปน Victoria University of Manchester
UMIST ยอจาก University of Manchester Institute of Science and
Technology เมือ่ แรกกอตั้งในป 2367 มีชื่อวา Manchester Mechanics Institute ทําหนาที่ผลิต
ชางกล ตอมาในป 2446 รวมเปนสวนหนึ่งของ Manchester University จวบจนป 2536 จึงแยกตัว
เปนอิสระ
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอรพยายามธํารงความสมดุลระหวางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรดา นหนึง่ กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกดานหนึ่ง ในขณะที่ UMIST เนนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่ UMIST มีรากเหงาทางประวัติศาสตรในการผลิตชางฝมือเพื่อ
ขับเคลือ่ นกระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ
การควบรวม Manchester University กับ UMIST เขาดวยกันเพื่อเปนอภิ
มหาวิทยาลัย หวังประโยชนที่สําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การควบรวมสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองอาจมีการประหยัดจากขนาด
(Economies of Scale) และการประหยัดจากขายงาน (Economics of Scope) ซึ่งชวยลดตนทุน
การผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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ประการที่สอง การควบรวมสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองเกื้อกูลการผลิตบริการ
อุดมศึกษาใหมีลักษณะหลากหลาย (Product Differentiation) การพัฒนาองคความรูและการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการทําไดงายขึ้น
ประการที่สาม การควบรวมสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองชวยเพิ่มศักยภาพทาง
วิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการวิจัย
อภิมหาวิทยาลัย อันเกิดจากการควบรวม Manchester University กับ UMIST
จะผงาดขึน้ มาแขงขันกับสามเหลี่ยมทองคํา (Golden Triangle) อันประกอบดวยมหาวิทยาลัย
ลอนดอน มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ อภิมหาวิทยาลัยแหงใหมจะมี
นักศึกษา 34,000 คน คณาจารยและพนักงาน 9,000 คน และมีรายไดมากกวา 420 ลานปอนด
สเตอรลิงตอป
การควบรวม Manchester University กับ UMIST มิใชอภิมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียว
ในสหราชอาณาจักร ในปจจุบันมีความเคลื่อนไหวในการควบรวมสถาบันอุดมศึกษาตางๆใน
สหราชอาณาจักรหลายตอหลายสถาบัน (ดูตารางที่ 1) เปาประสงคหลักของการสถาปนา Super
University อยูที่การเพิ่มพูนศักยภาพในการแขงขัน เพราะสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงลวนตองแขง
กันแยงชิงนักศึกษา (เพื่อใหไดงบประมาณจากรัฐบาล และมีรายไดจากการเก็บคาบริการ
อุดมศึกษา) และแขงกันแยงชิงเงินอุดหนุนการวิจัย
การสถาปนา Super University ในกรณีสวนใหญมีเข็มมุงอยูที่ความอยูรอดทาง
การเงิน กรณีสวนนอยเทานั้นที่ตองการสถาปนา World-Class University การควบรวม
Manchester University กับ UMIST เขาขายกรณีหลัง เพราะทั้งสองสถาบันมีฐานะเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนํากอนการควบรวมอยูแลว
แผนการควบรวม Imperial College (IC) กับ University College London
(UCL) มีเข็มมุง ในการสถาปนา World-Class University เชนกัน ทั้ง IC และ UCL ตางสังกัด
มหาวิทยาลัยลอนดอนเหมือนกัน มหาวิทยาลัยลอนดอนมีลักษณะเปน Federal University
ประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษาหลายสิบสถาบัน แตละสถาบันมีการบริหารและการจัดการศึกษา
เปนอิสระแยกออกจากกัน กลาวอยางยนยอก็คือ มหาวิทยาลัยลอนดอนเปนสหมหาวิทยาลัย
Imperial College มีชื่อเสียงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมตลอดจนวิทยาการการ
จัดการ University College London เปนสถาบันอุดมศึกษาเกาแกรองจากออกซฟอรดและ
เคมบริดจ (กอตั้งป พ.ศ. 2369) หากแผนการควบรวมประสบผลสําเร็จ อภิมหาวิทยาลัยแหงใหมนี้
จะเปนคูแ ขงที่นากลัวของออกซฟอรดและเคมบริดจในดานการวิจัยและพัฒนา (R&D)

4
แตการสถาปนาอภิมหาวิทยาลัยอาจไมชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต หาก
ขนาดของมหาวิทยาลัยใหญโตเทอะทะจนอุยอาย คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ขนาดอุตมภาพ
(Optimal Size) ของมหาวิทยาลัยอยูที่ระดับใด
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ตารางที่ 1
การควบรวมสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร
สถาบันอุดมศึกษาที่มีแผนการควบรวม

ความกาวหนา

Imperial College
University College London

ฝายบริหารทั้งสองสถาบันบรรลุขอตกลงในเดือนตุลาคม 2545 แตมี
แรงตอตานภายในสถาบัน

University of North London
London Guildhall

เริ่มเจรจาป 2544 มีแผนที่จะควบรวม University of East London
ในภายหลัง

North East Wales Institute
Bangor University

เริมเจรจาป 2545 หากบรรลุขอตกลง จะกลายเปนอภิมหาวิทยาลัย
ในแควนเวลสตอนเหนือ

University of Glamorgan
University of Wales Institute

เริ่มเจรจาเดือนธันวาคม 2544 หากบรรลุขอตกลง จะมีการควบรวม
ในเดือนสิงหาคม 2547 และกลายเปนมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดใน
แควนเวลส

Heriot Watt University
Edinburg College of Art

มีการเจรจาในป 2543 แตไมบรรลุขอตกลง ทั้งสองสถาบันตั้งอยูใน
นครเอดินเบอะเรอะ สกอตแลนด

