การจัดสรรงบประมาณแผนดินสําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ

1. บทนํา
ยงยุทธ แฉลมวงษ (2538) นําเสนอหลักการ 3E อันประกอบดวย Excellency (ความเปน
เลิศ) Equity (ความเปนธรรม) และ Efficiency (ประสิทธิภาพ) เปนเกณฑในการจัดสรร
งบประมาณสํ าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยจํ าแนกมหาวิทยาลัยของรัฐออกเปน 3 กลุม
อันประกอบดวยมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ
และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
ในการวิจารณ ยงยุทธ แฉลมวงษ (2538) ผมขอจําแนกการอภิปรายออกเปน 3 ประเด็น
ใหญ ดังตอไปนี้
1. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเกณฑ ก ารจั ด สรรงบอุ ด มศึ ก ษากั บ บทบาทหน า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. ความสัมพันธระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย
3. ขอเสนอแนะ

----------------------------------------* บันทึกการอภิปรายวิจารณบทความของยงยุทธ แฉลมวงษ "การกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณดาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล" บทความเสนอในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "บางมิติของ
หลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณแผนดิน" จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับสํานัก
งบประมาณ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2538 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด
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2. ความสัมพันธระหวางเกณฑการจัดสรรงบอุดมศึกษา
กับบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ เห็นอนาคตและมีความหวังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย พูดดวยภาษา
ของอาจารยอมั มาร สยามวาลา อาจารยยงยุทธมีสุขทรรศนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สุขทัศนแปล
จากคําวา optimism
ผมมีทุกขทัศนเกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัย ทุกขทัศนแปลจากคําวา pessimism
มหาวิทยาลัยกําลังเปนสิ่งชํารุดทางวัฒนธรรม ดวยเหตุที่ผมเปนสาวกของ Baron de Sade
ผมจึงมีความสุขกับการดูความเสื่อมทรามของมหาวิทยาลัย
เกณฑการจัดสรรงบอุดมศึกษาควรจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับวา เรามองบทบาทหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยอยางไร ผมใครเสนอใหพิจารณาขอเท็จจริงดังตอไปนี้
ประการแรก มหาวิทยาลัยเปนชุมชนของสําราญชน (Leisured Class) ตามบทวิเคราะห
ของ Walter RÜegg อธิการบดี University of Frankfurt (Rüegg 1986) สําราญชน คือ ชนผูใช
เวลาในการหาความสําราญ ปญญาชนเปน subset ของสําราญชน อาจารยมหาวิทยาลัยบางสวน
เปน subset ของปญญาชน แตบางสวนเปน subset ของสําราญชนที่มิใชปญญาชน
ในสั ง คมตะวั น ตก แม อ าจารย ม หาวิ ท ยาลั ย จะเป น สํ าราญชน แต เ ปน สํ าราญชน
ทีม่ บี ทบาทหนาทีใ่ นการผลิตความรู ดวยเหตุดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีสิ่งแวดลอม จารีตธรรมเนียม
และกฎระเบียบที่เกื้อกูลใหสําราญชนแหงมหาวิทยาลัยสามารถผลิตองคความรูในสาขาวิชาตางๆ
อาจารยมหาวิทยาลัยไมเพียงแตจะมีสถานะทางสังคม (social status) อันสูงสง หากยังไดรับการ
ปรนเปรอจากรัฐบาลและสังคมอยางเต็มที่ ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยถูกกําหนดใหมีบทบาทหนาที่
เปนหนวยผลิตบุคลากรและหนวยผลิตความรูควบคูกันไป การออกแบบสถาบัน (Institutional
Design) จึงเปนเรื่องสําคัญ มหาวิทยาลัยตองมี institutional design เพือ่ เกือ้ กูลตอบทบาทหนาที่
ทัง้ สอง แมสังคมตะวันตกจะมี institutional design เพือ่ ใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสําราญชนที่
ผลิตความรู กระนัน้ ก็ตาม ก็มีสําราญชนแหงมหาวิทยาลัยอยูบางที่กลายเปนเสเพลชน ดังที่อาดัม
สมิธ (Adam Smith) กลาวถึงประพฤติกรรมของอาจารยบางภาคสวนแหงมหาวิทยาลัยออกฟอรด
และมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสไทยในหนังสือ Wealth of Nations (1776) (Kerr 1994)
ประการที่สอง มหาวิทยาลัยไทยไมมี institutional design เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยเปน
หนวยผลิตความรู
(1) เมื่อเริ่มสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีบทบาทเปนเพียงหนวยผลิต
บุคลากร โดยมิไดมีบทบาทในการผลิตองคความรู ในระยะแรกเริ่ม มหาวิทยาลัยมีหนาที่ผลิต
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บุคลากรปอนระบบราชการ ครั้นลวงสูยุคแหงการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยมีบทบาท
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีจุดเนนที่
ภาครัฐบาลในเบื้องตนและภาคเอกชนในเบื้องปลาย การผลิตองคความรูไมเคยเปนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย
(2) อาชีพการสอนหนังสือมหาวิทยาลัยเปนเพียงงานอดิเรก มหาวิทยาลัยในยุค
แรกเริ่มไมมีนโยบายการผลิตอาจารยประจํ า หากแตอาศัยขุนนางขาราชการประจํ ากระทรวง
ทบวงกรมตางๆเปนผูสอน มหาวิทยาลัยจึงถูกครอบงําโดย 'สํานักวิชาการขุนนาง' การครอบงํานี้
กินเวลายาวนานพอที่จะทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถพัฒนาโครงสรางและระบบสิ่งจูงใจในการ
เกือ้ กูลตอการทําหนาที่ในการผลิตองคความรู ขุนนางขาราชการจากกระทรวงทบวงกรมตางๆที่ไป
สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ไมเพียงแตจะไมสามารถผลิตองคความรูใหมเทานั้น หากทวายัง
ไมสามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการอีกดวย เนื้อหาที่สอนจึงลาหลังตามกาลเวลา
เพราะเปนเนื้อหาที่ขุนนางขาราชการเหลานั้นรํ่ าเรียนในขณะเปนนักศึกษา การครอบงํ าของ
'สํ านักวิชาการขุนนาง' ยังมีผลในการขัดเกลาทัศนคติของนักศึกษาใหยอมรับนโยบายรัฐบาล
กระบวนการสอนไมสามารถกอใหเกิดวัฒนธรรมการวิพากษได
อิทธิพลของ 'สํานักวิชาการขุนนาง' เริม่ ผอนคลายลงเมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
การผลิตอาจารยประจํา บรรดามหาวิทยาลัยที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลและ/หรือมูลนิธิ
ตางประเทศถูกผูกมัดใหมีการจางอาจารยประจําสถาบัน ครั้นลวงสูยุคของแผนพัฒนาฯ ความ
จําเปนที่ตองมีอาจารยประจําประจักษชัดมากยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยที่มีอยูมิอาจผลิตบุคลากร
สนองตอบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได การจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหมทํ าใหความ
ตองการอาจารยประจํามีมากขึ้น ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ การตอสูทางความคิดระหวาง 'สํานัก
วิชาการขุนนาง' กับ 'สํานักวิชาการมหาวิทยาลัย' ปรากฏอยางตอเนื่อง การเรียกรองศักดิ์ศรีและ
เกียรติภมู ขิ องอาจารยมหาวิทยาลัยปรากฏเปนกระแส ดังจะเห็นไดจากการสัมมนาวาดวยปญหา
ของมหาวิทยาลัยในป 2507
(3) อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพมีสวนที่เหมือนและตางจากโสเภณี
อาจารยมหาวิทยาลัยบางภาคสวนขายตัวไมตางจากโสเภณี ความแตกตางสําคัญอยูที่วา ในขณะ
ทีโ่ สเภณีเปนอาชีพเกาแก อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพที่มีอายุเพียง 40 - 50 ป
(4) โครงสรางเงินเดือนอาจารยมหาวิทยาลัยมิไดแตกตางจากโครงสรางเงินเดือน
ขาราชการโดยทั่วไป ความขอนี้นับวาแตกตางจากสังคมตะวันตกที่ถือวา อาจารยมหาวิทยาลัย
เปนมันสมองของชาติ จํ าเปนตองมีฐานะความเปนอยูดี อยางนอยที่สุดตองไมมีปญหาการ
ครองชีพ มิฉะนัน้ การผลิตองคความรูมิอาจเปนไปได แตมหาวิทยาลัยในสังคมไทยมิไดสถาปนา
ขึน้ มาเพือ่ ผลิตความรูใหม ผูที่ดํารงตําแหนง 'อาจารย' มหาวิทยาลัยในเบื้องแรกมีสถานะตํ่าทราม
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กวาบรรดาขุนนางขาราชการตางกระทรวงทบวงกรมที่เปนผูสอน การไมยอมรับลักษณะความเปน
อาชีพ (Professionalism) ของอาจารยมหาวิทยาลัยทํ าใหโครงสรางเงินเดือนของอาจารย
มหาวิทยาลัยมิไดแตกตางจากขาราชการทั่วไป
เมื่ อ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนเติ บ ใหญ ต ามกระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ภาคธุ ร กิ จ เอกชนสามารถซื้ อ ตั ว นั ก วิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย ด ว ยการเสนอโครงสร า งอั ต รา
เงินเดือนที่มีสิ่งจูงใจมากกวาระบบราชการ ความแตกตางดานเงินเดือนระหวางภาครัฐบาลกับ
ภาคเอกชนกลายเปนปญหาใหญของภาครัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย
กลาวโดยสรุปก็คือ มรดกทางประวัติศาสตรและ institutional design ของมหาวิทยาลัย
ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถทําหนาที่หนวยผลิตความรู แมแตการทําหนาที่หนวยผลิตบุคลากร
ก็ยงั มีปญ
 หา คุณภาพของผลผลิตจะกลายเปนปญหาสําคัญในทศวรรษหนา
3. ความสัมพันธระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย
ความพยายามของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะออกจากระบบราชการ และแปรสภาพเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลเปนเรื่องที่ยากจะสัมฤทธิ์ผล
ความตองการความเปนอิสระในการบริหารจําตองพิจารณาบริบทความสัมพันธระหวาง
รัฐกับมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยยังมิไดพึ่งพิงรัฐมาก การเรียกรองความเปนอิสระและ
เสรีภาพในการบริหารมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลไดมาก แตเมื่อมหาวิทยาลัยตองพึ่งรัฐเปนหลักดังที่เปน
อยูใ นปจจุบนั เปนเรื่องยากที่รัฐ (ไมจําเพาะสํานักงบประมาณ) จะปลดเปลื้องพันธนาการระหวาง
รัฐกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตางๆวาดฝนวา bloc grant เปนพระศรีอาริย ความฝนดังกลาวมิ
ไดคานึ
ํ งถึงบริบทความสัมพันธระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย
ขอใหพิจารณาระบบอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรเปนตัวอยาง กอนที่จะมี Grants
Committee มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรพึ่งพิงรัฐไมมาก มหาวิทยาลัยแตละแหงตองพึ่งพิง
ตนเองทางดานการเงินเปนหลัก ในป ค.ศ. 1889 มีการจัดตั้ง Committee on Grants to
University Colleges in Great Britain โดยกระทรวงการคลัง ครั้นในป ค.ศ. 1919 ก็มีการกอตั้ง
University Grant Committee (UGC) โดยประกาศกระทรวงการคลัง
UGC ไมมฐี านะทางนิตนิ ัย ไมมีอํานาจ ไมสามารถรับเงินอุดหนุน และไมสามารถหา
รายได UGC ทําหนาทีเ่ ปนทีป่ รึกษากระทรวงการคลัง มีหนาที่ไตสวนความตองการทางการเงิน
ของสถาบันอุดมศึกษา และใหคําแนะนําแกรัฐบาลในการจัดสรรเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัยซึ่ง
กระทําทุก 5 ป กลไกสําคัญอยูที่การวางแผนการเงินชวง 5 ป (Quinquennial Cycle of Financial
Planning) UGC จะพิจารณาแผนการเงินดังกลาวนี้ของแตละมหาวิทยาลัย ประกอบกับผลผลิต
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ทัง้ ในดานการเรียนการสอนและการวิจัย แลวจึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนกอนที่เรียกวา Bloc
Grant โดยทีม่ หาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการบริหาร
แตเดิม UGC อยูภ ายใตกระทรวงการคลัง (ค.ศ. 1919 - 1964) ตอมายายไปสังกัด
กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร (Department of Education and Science = DES) ระหวาง
ค.ศ. 1964 - 1988
ประวัติศาสตรของ UGC อาจจําแนกเปน 3 ยุค (Shattock 1994)
ยุคแรก (ค.ศ. 1919 - 1939) เปนยุคที่รัฐเปน 'หุน สวน' ทีถ่ อื หุน สวนนอยในมหาวิทยาลัย
(Minority Shareholder) UGC จัดสรรทรัพยากรทางการเงินแกมหาวิทยาลัยเพียงประมาณ
หนึง่ ในสาม อีกสองในสามมาจาก กองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund) ของมหาวิทยาลัย
แตละแหง โดยที่อีกสวนหนึ่งมาจากองคกรบริหารสวนทองถิ่น UGC พยายามผลักดันให
มหาวิทยาลัยจัดตั้งและสะสมกองทุนคงยอดเงินตน เพราะเปนหนทางในการประกันความเปน
อิสระและเสรีภาพทางวิชาการ
ยุคที่สอง (ค.ศ. 1939 - 1974) เปนยุคที่มหาวิทยาลัยพึ่งพิงทรัพยากรทางการเงินจากรัฐ
เพิ่มขึ้น ประมาณสองในสามของทรัพยากรทางการเงินหรือมากกวามาจากเงินอุดหนุนของรัฐ
ผาน UGC ภายหลังการกอตั้งกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร (DES) ในป ค.ศ. 1964
DES ทําหนาทีก่ าหนดนโยบายอุ
ํ
ดมศึกษา รัฐสภากํากับ DES จึงมีผลในการกํากับมหาวิทยาลัย
UGC ยายมาสังกัด DES กอนหนานี้ UGC มิไดถูกกํากับโดยรัฐสภา รัฐบาลและรัฐสภาเริ่ม
เขมงวดในการจัดสรรงบเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัย ยุคนี้เปนยุคที่รัฐเปนผูถือหุนใหญของ
มหาวิทยาลัย
ยุคที่สาม (ค.ศ. 1975 - 1988) เปนยุคตกตํ่าของ UGC รัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร
ตัดทอนงบอุดมศึกษาและกดดันใหมหาวิทยาลัยพึ่งพิงระบบตลาดมากยิ่งขึ้น (Williams 1997 ;
Ryan 1998) ในป ค.ศ. 1988 มีการตรา Education Reform Act of 1988 ซึง่ มีผลในการยุบ UGC
และจัดตั้ง Universities Funding Council ขึน้ มาแทน โดยมีผูนําภาคธุรกิจเอกชนนั่งเปนกรรมการ
ในสัดสวนสําคัญ
จากประวัติศาสตรของ UGC ในสหราชอาณาจักรดังที่เลาคราวๆขางตนนี้ นาจะให
บทเรียนสําคัญวา เมื่อมหาวิทยาลัยตองพึ่งทรัพยากรจากรัฐในสัดสวนสําคัญ เปนเรื่องยากที่รัฐ
จะไมแทรกแซงการบริหารภายใน มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในยุคสมัยที่การพึ่งพิงทรัพยากร
ทางการเงินจากรัฐในระดับตํ่า ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยผันแปรผกผันกับระดับการพึ่งพิง
รัฐ
ในกรณีของประเทศไทย มหาวิทยาลัยของรัฐรองเรียกที่จะอยูนอกระบบราชการ โดย
วาดฝนวา Bloc Grant เปนมรรควิถีสําคัญ แตรัฐจะปลอยใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ
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ไดอยางไร ในขณะที่มหาวิทยาลัยตองพึ่งทรัพยากรทางการเงินจากรัฐในระดับสูง โดยไมมี
แผนการที่แนชัดวาจะลดการพึ่งพิงรัฐไดอยางไร และจะปรับเปลี่ยนจากการทําหนาที่หนวยผลิต
บุคลากรเพียงอยางเดียวไปสูหนวยผลิตความรูดวยไดอยางไร
4. ขอเสนอแนะ
ประการแรก เกณฑในการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาจะหาความหมายมิได หากมิได
พิจารณาถึงปรัชญาอุดมศึกษา
อะไรคือบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเปนเพียงหนวยผลิตบุคลากร
หรือตองการใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยผลิตความรูดวย
สังคมคาดหวังใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทหนาที่ในดานใด หากตองการใหมหาวิทยาลัย
เปนทัง้ หนวยผลิตบุคลาการและหนวยผลิตความรูดวย จําเปนที่จะตองมี institutional design ที่
เหมาะสม และมี academic infrastructure ทีพ่ รอมมูล
อยางไรก็ตาม มรดกทางประวัติศาสตรทําใหยากที่จะปรับมหาวิทยาลัยเปนหนวยผลิต
ความรู แมแตการทําหนาที่เปนหนวยผลิตบุคลากร คุณภาพของผลผลิตมหาวิทยาลัยจะเริ่มตกตํ่า
ใน 10 ปขางหนา และคงตกตํ่าตอไปอีก 10-20 ป เนื่องจากคุณภาพของอาจารยตกตํ่า
ประการที่สอง ขอเสนอวาดวย Income Contingent Loan (ICL) เปนขอเสนอที่นาจะ
มีการศึกษาในรายละเอียด ออสเตรเลียเลือกเดินแนวทางนี้แลว (Chapman 1997 ; Chapman
and Chia 1994 ; Chapman and Harding 1993) สวีเดนกําลังเจริญรอยตาม และรัฐสภา
อเมริกันกําลังพิจารณาขอเสนอนี้ (Cohn 1995)
ขอเสนอวาดวย Income Contingent Loan (ICL) มีหลักการสําคัญวา มหาวิทยาลัย
เก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุนการผลิต (Full - cost Pricing) เพือ่ ลดการพึ่งพิงรัฐ ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลจัดสรรเงินใหกูแกนักศึกษาที่ไมสามารถชําระคาเลาเรียน เงินใหกูนี้มีมากพอเพียงแกการ
จายคาบริการการศึกษาและคาครองชีพ โดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ผูที่ไดรับ ICL จากรัฐบาล
เมื่อจบการศึกษายังไมตองชําระคืนเงินกู จนกวาจะมีรายไดเกินกวาระดับรายไดขั้นตํ่าขั้นหนึ่ง
(Threshold Income) การชําระคืนเงินกูจะไมสรางภาระการเงินแกผูกูมากนัก เพราะนอกจากผูกู
จะเริ่ม ชํ าระเงิ น กู เ มื่อมี รายได ระดั บพอสมควรแล ว การชํ าระคืนเงินกูยังคํ านวณจากเงินได
พึงประเมิน (Taxable Income) โดยชําระเพียง 2 - 5% ของเงินไดพึงประเมิน และระยะเวลาการ
ชําระคืนยาวนาน
ขอเสนอวาดวย ICL นอกจากชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพิงตนเองดานการเงิน
ไดมากขึน้ แลว ยังไมสรางภาระแกนักศึกษามากนัก คนจนและคนเกงมิไดรับประโยชนเปนพิเศษ
จาก ICL โดยทีภ่ าระความเสี่ยงในการสูญหนี้ตกเปนของรัฐบาล (Barr 1993)
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ประการที่สาม หากรัฐบาลยอมรับแนวความคิดวาดวยมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
ขอเสนอเบื้องตนก็คือ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณแกมหาวิทยาลัยที่ตองการออกจากระบบ
ราชการ สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) แผนปฏิบัติการตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แผนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต แผนการพึ่งตนเอง
ทางการเงิน รวมตลอดจนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย/สํานักงบประมาณอาจ
รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อกําหนด Guideline สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติ
การและพิจารณาขอเสนอแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยตางๆ
ประการที่สี่ ยุทธวิธหี ลักของการออกจากระบบราชการ มิใชการจัดสรรงบประมาณในรูป
Bloc Grants หากไมมีมาตรการอื่นในการกํากับใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และปรับปรุงคุณภาพผลผลิต Bloc Grants จะหาประโยชนอันใดมิได เพราะเปนเพียงการ
เอื้ อ อํ านวยให ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถใช ท รั พ ยากรของแผ น ดิ น โดยปราศจากความรั บ ผิ ด
(accountability) เทานั้นเอง
ในความเห็นของผม ยุทธวิธีหลักในการปรับเปลี่ยนไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ก็คือ
การลดการพึง่ พิงทางการเงินจากรัฐบาล และการพึ่งพิงตนเองมากขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพิง
ตนเองทางการเงินมากขึ้นดวยวิธีการนานัปการ ดังเชนการหารายไดจากกิจกรรมทางวิชาการ
ทั้งการจัดการฝกอบรมและการวิจัย และการหารายไดจากกิจกรรมที่มิใชวิชาการ (non academic activities) ดังเชนพาณิชยกรรม รวมตลอดจนการปรับคาบริการการศึกษา
ประการที่หา นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าดังที่เปนมา มิไดชวยกอใหเกิด
ความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา หากแตเปนการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแกผูสอบเขา
มหาวิทยาลัยได ซึง่ เกือบทั้งหมดเปนผูมีฐานะดีและฐานะปานกลาง มากกวาครึ่งหนึ่งมีภูมิลําเนา
อยูใ นกรุงเทพฯ และมาจากครัวเรือนเกษตรไมถึง 5%
การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าจะมีเหตุผลสนับสนุนก็ตอเมื่อบริการการศึกษาที่ผลิต
กอใหเกิดประโยชนแกสังคม (social benefit) หากประโยชนที่สังคมไดรับยิ่งสูงมากเพียงใด อัตรา
คาเลาเรียนควรจะยิ่งตํ่ามากเพียงนั้น
นโยบายอัตราคาเลาเรียนตํ่า ทําใหไมมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(efficient utilization of resources) เนือ่ งจากนักศึกษาไมตั้งใจเรียน และผูเรียนปรับเปลี่ยน
ประพฤติกรรมโดยไมคํานึงถึงตนทุนที่เปนภาระแกสังคม ดังกรณีวิศวกรเปลี่ยนอาชีพไปเปน MBA
เพราะคาเสียโอกาส (opportunity cost) ของการเปลี่ยนอาชีพตํ่า ทั้งๆที่ระบบเศรษฐกิจไทย
มีปญหาการขาดแคลนวิศวกร
มหาวิทยาลัยควรเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุน (full - cost pricing) ในสาขา
วิชาชีพ เพราะสาขาวิชาชีพใหประโยชนสวนบุคคล (private benefits) เปนหลัก บางสาขาอาจเก็บ
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คาเลาเรียนเต็มตาม average recurrent cost นโยบายการใหเงินอุดหนุน (Subsidy Policy)
ควรจะเปลี่ยนจากการใหเงินอุดหนุนทั่วไป (General Subsidy) ทีใ่ หแกนักศึกษาทุกคนที่สอบเขา
มหาวิทยาลัยได มาเปนการใหเงินอุดหนุนเฉพาะ (Specific Subsidy) โดยจํากัดเฉพาะคนเกงกับ
คนจน
กล า วโดยสรุ ป ก็ คื อ ควรจะปรั บ นโยบายอั ต ราคา เล า เรีย นใหสอดคล อ งกับ
โครงสรางผลประโยชนสังคมและสวนบุคคล (Social Benefit/Private Benefit) และปรับนโยบาย
เงินอุดหนุน โดยจํากัดเฉพาะกลุมเปาหมาย 2 กลุม อันไดแก คนจนกับคนเกง แนวนโยบาย
ดังกลาวนี้ ควรจะใชกับมหาวิทยาลัยที่ไมออกจากราชการดวย
ประการที่หก มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund) โดย
ในชั้นแรกควรไดรับการเกื้อหนุนจากรัฐบาลในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 10 ป รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณสมทบกองทุนดังกลาวนี้แกมหาวิทยาลัยที่ตองการออกจากระบบราชการ เงินกองทุน
มีทมี่ า 2 สวน สวนหนึ่งมาจากรัฐบาล อีกสวนหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัย
สวนที่มาจากรัฐบาลมี 3 องคประกอบ
องคประกอบที่หนึ่ง รัฐบาลจายเปนเงินกอน (lump sum) เชน 100 ลานบาท เปน
เวลา 10 ป
องคประกอบที่สอง รัฐบาลจายสมทบ Endowment Fund ของมหาวิทยาลัย
หากมหาวิทยาลัยนํารายไดเขา Endowment Fund 200 ลานบาท รัฐบาลจายสมทบ 200 ลาน
บาท อัตรารายจายสมทบอาจสูงกวา100%
องคประกอบที่สาม รัฐบาลจายสมทบ Endowment Fund เพือ่ เปนสิ่งจูงใจ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หากมหาวิทยาลัยสามารถลดตนทุนการผลิตไดมากเพียงใด
รัฐบาลจะจายเงินสมทบ Endowment Fund มากเพียงนั้น
ในชวงเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยไมสามารถนํา Endowment Fund ไปใชได ใหใชได
เฉพาะดอกเบี้ย รัฐบาลจะมีตัวแทนในการดูแล Endowment Fund ตลอดชวงเวลาที่กําหนดนี้
เมือ่ พนกําหนดเวลานี้ อํานาจในการบริหารจัดการกลับคืนสูมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
ประการที่เจ็ด นโยบายงบประมาณเมื่อพนจากระยะเปลี่ยนผาน (Transitional Period)
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแกมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลเพียง 3 สวน
(1) เงินอุดหนุนสําหรับนักศึกษาเรียนดี และนักศึกษายากจน
(2) เงินอุดหนุนการวิจัย
(3) งบการลงทุน ทั้งสิ่งกอสรางและครุภัณฑ รัฐบาลอาจจัดสรรใหทั้งจํานวนหรือ
บางสวน
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ประการที่แปด การอุดหนุนการวิจัยควรจะมีหรือไมขึ้นอยูกับการมองมหาวิทยาลัยวา
ควรจะเปนหนวยผลิตความรูหรือไม
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