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คํานํา
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ไดแตงตัง้ คณะกรรมการอํานวยการ
ปฏิรปู การศึกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) เปน
ประธานกรรมการ เพือ่ ทําหนาที่ กําหนดทิศทาง แผนการดําเนินงาน อํานวยการ กํากับดูแล และกําหนด
ยุทธศาสตรของการปฏิรปู การศึกษา พรอมทัง้ ประสาน ผลักดัน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพือ่ ใหการปฏิรปู การศึกษาประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการอํานวยการฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2545 เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2545 ไดมี
มติแตงตัง้ คณะทํางานศึกษาและจัดทําขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษาในประเด็นตาง ๆ รวม
9 คณะ โดยมีหนาทีศ่ กึ ษาและเสนอแนะสถานภาพการดําเนินงานและปญหาทีเ่ กิดขึน้ และเสนอ
แนะยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อใหการปฏิรปู การศึกษาในภาพรวมไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดอยางเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะทํางานดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เปนคณะ
ทํ างานที่ 4 ซึ่งมี ศาสตราจารย ดร. เมธี ครองแกว เปนประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหากองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา โดยนํา
ระบบกองทุนเงินใหกยู มื ทีผ่ กู กับรายไดในอนาคต (Income Contingent Loan : ICL) ซึ่งเปนแนว
คิดของประเทศออสเตรเลีย มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) ไดแตงตั้งคณะทํ างานเฉพาะกิจเพื่อ
ศึกษาเรื่องกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา โดยมีศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ เปน
ประธานคณะทํางานฯ เพือ่ ดําเนินการศึกษาและใหขอ เสนอแนะแนวทางในการหลอมรวมกองทุนเงิน
ใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) กับกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ICL) ใหสอดคลอง
กั บแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา และจัดทํ าเปน “ขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการเงิน
อุดมศึกษา” ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547
สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอํ านวยการฯ และ
คณะทํางานฯ พิจารณาเห็นวา เอกสารดังกลาวจะเปนประโยชนในการสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา จึงไดจัดพิมพ
เอกสารนีข้ นึ้ มาเพือ่ เผยแพรใหหนวยงานตาง ๆ ไดมคี วามรูค วามเขาใจ และพรอมที่จะเขามามีสวน
รวมในการผลักดันการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ตามเจตนารมณของ พ.
ร.บ.การศึกษาแหงชาติตอไป
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ขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
1. เรื่องเดิม
1.1 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการปฏิรปู การศึกษา มี
รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) เปนประธานฯ เพื่อทําหนาทีก่ ําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษา รวมทัง้ อํานวยการ กํากับดูแล ติดตาม
ประเมินผล ประสานและผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในดานการปฏิบัติและกฎหมาย
แลวรายงานผลการดําเนินงานใหนายกรัฐมนตรีทราบเปนระยะ
1.2 คณะกรรมการอํานวยการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม
2545 ไดมมี ติใหแตงตัง้ คณะทํางานศึกษาและจัดทําขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา
ในประเด็นตาง ๆ รวม 9 คณะ เพื่อเรงรัดการดําเนินงานการปฏิรปู การศึกษาในภาพรวมไปสู
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.3 คณะทํ างานดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (คณะทํ างานที่ 4)
ซึง่ มี ศาสตราจารย ดร.เมธี ครองแกว เปนประธานฯ ไดดาเนิ
ํ นการตามภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมาย
และไดนาผลการศึ
ํ
กษาและขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา
ทีผ่ กู กับรายไดในอนาคต (กรอ.) (Income Contingent Loan : ICL) เสนอ รองนายกรัฐมนตรี
(นายจาตุรนต ฉายแสง) และรองนายกรัฐมนตรีไดนําเรื่องดังกลาวเสนอตอ ฯพณฯ นายกรั ฐมนตรี เมือ่ วันที่ 9 และ 17 เมษายน 2546 โดยมีผบู ริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเขารวมประชุมดวย
ทัง้ นี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในหลักการ พรอมทัง้ ใหขอ คิดเห็น ขอเสนอแนะ
และประเด็นทีต่ อ งศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม
1.4 เพื่อใหสามารถดําเนินการตามประเด็นทีต่ อ งศึกษาเพิม่ เติม รองนายกรัฐมนตรี
(นายจาตุรนต ฉายแสง) ไดแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเรื่องกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน เพื่อศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหา พรอมทั้งเสนอระบบการบริหารการเงินอุดมศึกษาแนวใหม
1.5 คณะทํางานเฉพาะกิจฯ ไดศึกษาและจัดทําขอเสนอแนวทางการปฏิรปู การเงิน
อุดมศึกษา โดยเนนการสนองทุนผานดานอุปสงค (demand side financing) ซึง่ เปนแนวคิดใหม
ที่อาศัยกลไกทางการเงินเปนเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เสนอตอ
รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) หลังจากนัน้ รองนายกรัฐมนตรีไดนําคณะทํางาน
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เฉพาะกิจฯ พรอมทัง้ รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ผูช ว ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และกรมสรรพากร เขาพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2546
ซึง่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรปู การเงินอุดมศึกษา
ตามทีค่ ณะทํางานเฉพาะกิจฯ เสนอ
2. ขอเท็จจริง
2.1 ปจจุบันผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐรับภาระคาใชจายนอยกวาประโยชนสวน
บุคคลที่ผูเรียนไดรับ จากการศึกษาเรือ่ งการรับภาระคาใชจา ยในการลงทุนเพือ่ จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (รวมทุกแผนงาน/โครงการ ทัง้ งบดําเนินการและงบลงทุน) พบวา การรับภาระ
คาใชจายในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหวางผูเรียนและรัฐ ในป 2546 เทากับ
25 : 75
2.2 ปจจุบนั การใหการอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับผูเ รียนในสถานศึกษา
ของรัฐ เปนการใหการอุดหนุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา (supply finance) เปนหลัก
และใหการอุดหนุนผานดานอุปสงคหรือตัวผูเ รียน (demand finance) เปนสวนนอย วิธีการ
ดังกลาวสงผลให
1) รัฐตองจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถานศึกษาของรัฐสูงกวาทีค่ วรจะเปน โดย
ผูเ รียนทีส่ ามารถรับภาระคาใชจา ยไดมไิ ดมสี ว นรวมรับภาระคาใชจา ยทางการศึกษาของตนเอง
2) ไมเอื้อตอการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนของสังคมเพื่อนํ ามาใชเพื่อ
การศึกษา สงผลใหทรัพยากรเพือ่ การศึกษามีไมเพียงพอทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
3) ทําใหผเู รียนรับภาระคาใชจา ยในการศึกษาของตนเองนอยกวาประโยชน สวน
บุคคลที่ตนเองไดรับมาก
4) ทํ าให ก ารลงทุ น ของรั ฐ เพื่ อการศึกษาผิดเปาหมาย ผูเรียนที่ควรไดรับ
ความชวยเหลือคือคนยากจนไมไดรบั การชวยเหลือจากรัฐมากเทาทีค่ วร
5) ระบบการศึกษาดอยประสิทธิภาพเพราะทรัพยากรมิไดถกู จัดสรรไปยังแหลง
ผลิตบริการการศึกษา (สถานศึกษา) ทีส่ ามารถจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสนองตอบความ
ตองการของสังคมไดอยางแทจริง
6) ไมสง เสริมใหเกิดการแขงขันระหวางสถานศึกษา ทัง้ ระหวางสถานศึกษาของ
รัฐและเอกชน และระหวางสถานศึกษาของรัฐดวยกัน
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3. สาระสําคัญของเรื่องที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี
3.1 หลักการและแนวทางการปฏิรปู การเงินเพือ่ การอุดมศึกษา
ในการเขาหารือกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2546 ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในหลักการดังตอไปนี้
1) รัฐเปลีย่ นบทบาทจากการเปนผูล งมือจัดการศึกษา (provider of educational
services) เปนหลัก มาเปนผูส นับสนุน (promoter) ผูกํากับดูแล (regulator) และผูกําหนด
นโยบายการอุดมศึกษา (policy maker) เปนหลัก และใหบทบาทในการลงมือจัดการศึกษา
เองเปนรอง
2) ใชกลไกทางการเงินเปนเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึก ษา
รวมทั้งการดํ าเนินนโยบายการผลิตกํ าลังคนใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ประเทศ โดยการลดการสนองทุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา (supply side financing)
และเพิม่ การสนองทุนผานดานอุปสงคหรือตัวผูเ รียน (demand side financing) ใหมากขึน้
3) การใหการอุดหนุนผูเ รียนผานดานอุปสงค (demand side financing) ควร
ดําเนินการภายใตหลักความเทาเทียมกัน โดยปฏิบตั ติ อ สถานศึกษาของรัฐและเอกชนภายใต
กฎกติกาหรือหลักเกณฑเดียวกัน โดยไมคํานึงวาผูเ รียนจะเขาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน (equal playing ground/equal footing) อยางไรก็ตาม รัฐอาจใหเงินอุดหนุนแก
ผูเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ แตกตางกันตามหลักเกณฑที่กําหนด เชน สัดสวนวุฒิการศึกษา
ของอาจารย หรือระดับคุณภาพของการศึกษา เปนตน
4) ใหผูเรียนมีสวนรวมรับภาระคาใชจา ยเพิม่ ขึน้ ใหไดสดั สวนกับประโยชนสว น
บุคคลที่ผูเรียนไดรับ
5) เนื่องจากการศึกษาเปนบริการสาธารณะ รัฐจะยังคงตองรับภาระในเรื่อง
การศึกษาอยู โดยใชหลัก expenditure neutrality approach คือคาใชจา ยเพือ่ การอุดมศึกษา
ของรัฐตองไมนอยกวาเดิม โดยคาใชจา ยในการจัดการศึกษาของรัฐทีล่ ดลงเนือ่ งจากผูเ รียน
มีสวนรวมรับภาระมากขึ้น ใหนํ ากลับไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การลงทุนใน
โครงสรางพืน้ ฐานเพือ่ การศึกษา (educational infrastructure) การพัฒนาครู อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา การใหทุนใหเปลากับคนยากจน
และทุนเรียนดีเพือ่ สรางความเปนเลิศ
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6) รัฐยอมใหสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเรียกเก็บคาเลาเรียนไดตามหลัก
การคุม ทุน (cost recovery) โดยเลิกการกําหนดเพดานคาเลาเรียน (price regulation)
อยางไรก็ตาม รัฐจะกําหนดอัตราการใหเงินกูยืมซึ่งเปนเงินอุดหนุนผูเรียนที่เปนมาตรฐาน
ที่คานวณจากต
ํ
นทุนการดําเนินการทีแ่ ทจริงของสถาบันอุดมศึกษาประเภทตาง ๆ
7) รัฐจัดใหมที นุ เงินกูย มื สําหรับผูเรียนที่ประสงคจะกูทุกคน และจะจัดใหมีทุน
การศึกษาแบบใหเปลาสําหรับผูเรียนที่ยากจนแตมีความสามารถในการเรียน
8) รัฐพึงปฏิบัติตอสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะ
เรื่องกฎระเบียบและมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเรื่องภาษีดวย
9) รัฐจะจัดการใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
(good governance) มีความเปนอิสระทางความคิด การศึกษาวิจยั การบริหารจัดการ และ
การแขงขันระหวางสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนเลิศ
10) ปรับประสิทธิภาพของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย
• ยุตกิ ารใหกกู บั นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญและอาชีพ) โดย
จัดใหมกี องทุนแบบใหเปลาหรือการชวยเหลือในรูปแบบอืน่ ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป
• ใหเงินกูยืมกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา - ปริญญาตรี) ทัง้
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (อนุปริญญา - ปริญญาตรี)
11) ใหกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) เปนผูร บั ผิดชอบการบริหารจัดการ
กองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินใหเปลาสําหรับนักเรียน
ยากจนและนักเรียนทีเ่ รียนดีเพือ่ ความเปนเลิศ
12) ใหกรมสรรพากรทําหนาทีจ่ ดั การดานการรับชําระหนีเ้ งินกู ซึง่ อาจทําไดโดย
การแยกหนวยงานขึน้ มาเปนพิเศษภายในกรมสรรพากร โดยใชฐานขัอมูลของกรมสรรพากร
พรอมทั้งเสริมกําลังคนและทรัพยากรอืน่ ตามความจําเปน
13) ใหใชงบประมาณเพื่อการดํ าเนินการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาได โดยใช
งบกลางไดตามความจํ าเปน
การจั ด วางระบบดั ง กล าวจะทํ าใหระบบการศึกษาเปนระบบที่มีการแขงขัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ มีการเปดกวางสํ าหรับการเขารวมสวนในการพัฒนาการศึกษาของ
ภาคเอกชน ซึง่ จะทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพดีขนึ้ และทําใหขดี ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศสูงขึน้ ดวย
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3.2 แนวทางการดําเนินงาน
1) ใหเริ่มดําเนินการปรับเปลีย่ นรูปแบบการชําระหนีท้ ม่ี อี ยูใ นปจจุบนั ของ กยศ.
มาเปนเงือ่ นไขการชําระหนีแ้ บบ กรอ. ตั้งแตปการศึกษา 2547 ในระหวางทีก่ ารปรับเปลีย่ น
ระบบยังไมแลวเสร็จใหใชระบบการชําหนีแ้ บบเดิมไปกอน
2) ใหเริม่ ดําเนินการนําระบบการใหเงินกูย มื แบบ กรอ. มาใชตงั้ แตปก ารศึกษา 2548
3) ใหกระทรวงการคลังดําเนินการพิจารณาเรือ่ งการยกเวนภาษีโรงเรือนสําหรับ
สถาบันการศึกษาเอกชน
4) ใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการแกไข กฎ ระเบียบ
และมาตรการตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั ติ อ สถานศึกษาเอกชนอยางเทาเทียมกับสถานศึกษา
ของรัฐ
5) ใหนํ าระบบ Smart Card ที่กํ าลังดํ าเนินการในขณะนี้มาใชเพื่อประโยชน
ในการบริหารจัดการกองทุนตาง ๆ ตามที่กลาวขางตน
6) ให สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาดํ าเนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห
เพื่อคํานวณหาคาใชจายตอหนวยที่สะทอนประสิทธิภาพของแตละสาขาวิชา จําแนกตาม
ประเภทสถาบันทีม่ ตี น ทุนคาใชจา ยแตกตางกัน พรอมทัง้ ศึกษาและเปรียบเทียบกับคาใชจาย
ตอหนวยมาตรฐานของประเทศตาง ๆ และกําหนดเปนคาใชจา ยอางอิง (benchmark)
7) ใหกรมสรรพากรดําเนินการเตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณ เครือ่ งมือ
ระบบฐานขอมูล เพือ่ รองรับระบบการเงินอุดมศึกษาตามทีก่ ลาวขางตน
8) เพือ่ ใหการดําเนินการปฏิรปู การเงินอุดมศึกษาดําเนินไปไดอยางราบรืน่ จําเปน
ตองกําหนดแผนการดําเนินงานเปนระยะ ๆ โดยมีชว งเปลีย่ นผาน (transition period) ซึง่ ตอง
กําหนดในรายละเอียดตอไป
4. ผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายรัฐบาล
4.1 ยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาที่เสนอ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายของรัฐบาลปจจุบนั ทีม่ งุ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีความเปน
อิสระ คลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ สามารถดําเนินภารกิจตามบทบาทหนาทีไ่ ดอยางมี
คุณภาพและสอดคลองเชือ่ มโยงกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ การพัฒนา
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
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4.2 การนําวิธกี ารใหอดุ หนุนผานตัวผูเ รียน (demand side financing) ซึง่ เปนกลไก
ทางการเงินมาใช จะสงผลตอการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการดําเนิน
นโยบายการผลิตกําลังคนใหสนองตอบความตองการของสังคมและประเทศ และสรางการแขงขัน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และระหวางสถานศึกษา
ของรัฐดวยกัน
4.3 ชวยสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมในการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา ดวยการระดมทรัพยากรจากผูเ รียนในสัดสวนทีม่ ากขึน้ การเอือ้ ใหภาคเอกชน
เขามาลงทุนจัดการศึกษามากขึ้น อันเปนการลดภาระทางการคลังของภาครัฐในระยะยาว
4.4 ชวยแกปญ
 หาความยากจนดวยการใหโอกาสทางการศึกษากับผูเ รียนทีย่ ากจน
ใหไดรบั การศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ทําใหสามารถหางานทําและมีรายได โดยไมเปนภาระของ
สังคมสวนรวม โดยใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเปนเครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพ
(productivity) ของคนใหสูงขึ้น ซึ่งเปนแนวทางที่มุงแกปญหาความยากจนไดอยางยัง่ ยืน
มากกวาแนวทางสังคมสงเคราะหซงึ่ เปนการมุง บรรเทาความเดือดรอนของคนจน
4.5 ชวยใหทรัพยากรที่มีอยางจํ ากัดไดถูกจัดสรรไปยังแหลงผลิตบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด
5. ขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการอํานวยการปฏิรปู การศึกษา ขอเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพือ่ โปรดพิจารณา
5.1 ใหความเห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรปู การเงินอุดมศึกษาตามทีเ่ สนอ
5.2 ใหความเห็นชอบการแตงตัง้ คณะกรรมอํานวยการปฏิรปู ระบบการเงินเพือ่ การ
อุดมศึกษา
5.3 อนุมัติในหลักการกรณีจํ าเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ
ปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาใหใชงบกลางไดโดยประสานกับสํ านักงบประมาณ
ตอไป

ภาคผนวก
ก. ระบบการเงินอุดมศึกษา (Financing of Higher Education)
ข. หลักการการจัดระบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามเจตนารมณของกฎหมาย
ค. กองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
ง. กองทุนเงินใหกยู มื ทีผ่ กู กับรายไดในอนาคต (Income Contingent Laon : ICL)
จ. แนวทางการปรับประสิทธิภาพกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
ฉ. เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของระบบการเงินอุดมศึกษาแบบใหมผานกองทุน ICL

ก. ระบบการเงินอุดมศึกษา (Financing of Higher Education)
1. สภาพปจจุบัน
1.1 งบประมาณอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในชวง 5 ปทผ่ี า นมาหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจมีแนวโนมคอย ๆ ลดลงจากป 2542 จนถึงป 2545 และเพิม่ ขึน้ ในป 2546 เนือ่ งจาก
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปลายป 2539 ทําใหรฐั จําเปนตองชะลอและลดการใชจา ย
ในสวนทีเ่ ปนงบลงทุน รวมทัง้ นโยบายการจํากัดการเพิม่ บุคลากรของระบบราชการ ซึ่งแสดง
ใหเห็นไดจากขอมูลตอไปนี้
• สัดสวนงบประมาณอุดหนุนอุดมศึกษาตองบประมาณดานการศึกษา (งบ
ประมาณจําแนกตามลักษณะงาน) มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 17.1 ของงบประมาณดาน
การศึกษา ในป 2542 เหลือเทากับรอยละ 14.2 ในป 2546 (ตาราง 1-2 ภาคผนวก)
• เมือ่ พิจารณาจากงบประมาณจําแนกตามโครงสรางแผนงานพบวา งบประมาณ
สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดลดลงจาก 35,523 ลานบาท ในป 2542 ลงมาเหลือ
32,347 ลานบาท ในป 2545 จากนัน้ ไดเพิม่ ขึน้ เปน 36,172 ลานบาท ในป 2546 (ตาราง 3
ภาคผนวก)
1.2 การรับภาระคาใชจา ยของผูเ รียน (สถานศึกษาของรัฐ)
• หากเปรียบเทียบการรับภาระคาใชจายของผูเรียนจํ าแนกตามสาขาวิชาและ
สถานศึกษา พบวา สัดสวนการรับภาระคาใชจา ยของผูเ รียนระดับอุดมศึกษาประมาณเทากับ
รอยละ 5.6 – 33.9 ของคาใชจายดําเนินการตอคนตอป ซึ่งในบางกรณียังตํ่ากวาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทีผ่ เู รียนรับภาระประมาณรอยละ 10.5 – 16.2 (ตาราง 4 ภาคผนวก)
• หากเปรียบเทียบเงินรายไดของสถานศึกษากับรายจายจริงจากเงินงบประมาณ
เฉพาะคาใชจา ยดําเนินการในการจัดการศึกษา ในป 2544 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูเรียนและรัฐรับภาระคาใชจาย
การจัดการศึกษา (ไมรวมงบลงทุน) ในสัดสวนเทากับ 25 : 75 หากจํ าแนกตามประเภท
สถานศึกษาพบวา สัดสวนดังกลาวจะเทากับ 21 : 79 สําหรับสถาบันประเภทจํากัดรับ เทากับ
54 : 46 สําหรับสถาบันประเภทไมจํากัดรับ และเทากับ 24 : 76 สําหรับสถานศึกษาประเภท
ม. ในกํากับ สําหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสัดสวนดังกลาวเทากับ 68 : 32
(ตาราง 5 ภาคผนวก)

• หากพิจารณาการรับภาระคาใชจา ยระหวางรัฐและผูเ รียนในการลงทุนเพือ่ การจัด
การศึ ก ษาระดับอุดมศึกษา (รวมทุกแผนงานโครงการ ทั้งงบดําเนินการและงบลงทุน) โดย
คํ านวณจากขอมูลตาราง 3 และ 7 ในภาคผนวก พบวา การรับภาระคาใชจายในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระหวางผูเ รียนและรัฐ ในป 2546 เทากับ 25 : 75
1.3 การใหการอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับผูเ รียนในสถานศึกษาของรัฐ
เปนการใหการอุดหนุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา (supply finance) เปนหลัก และให
การอุดหนุนผานดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน (demand finance) เปนสวนนอย วิธีการจัดสรร
ดังกลาวสงผลให
• รัฐตองจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถานศึกษาของรัฐสูงกวาที่ควรจะเปน โดย
ผูเรียนทีส่ ามารถรับภาระคาใชจา ยไดมไิ ดมสี ว นรวมรับภาระคาใชจา ยทางการศึกษาของตนเอง
• ไมเอื้อตอการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนของสังคมเพื่อนํ ามาใชเพื่อ
การศึกษา สงผลใหทรัพยากรเพือ่ การศึกษามีไมเพียงพอทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
• ทําใหผูเรียนรับภาระคาใชจา ยในการศึกษาของตนเองนอยกวาประโยชน สวน
บุคคลที่ตนเองไดรับมาก
• ทํ าใหการลงทุนของรัฐเพื่อการศึกษาผิดเปาหมาย ผูเรียนที่ควรไดรับความ
ชวยเหลือคือคนยากจนไมไดรบั การชวยเหลือจากรัฐมากเทาทีค่ วร
• ระบบการศึกษาดอยประสิทธิภาพเพราะทรัพยากรมิไดถูกจัดสรรไปยังแหล ง
ผลิตบริการการศึกษา (สถานศึกษา) ที่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสนองตอบความ
ตองการของสังคมไดอยางแทจริง
• ไมสง เสริมใหเกิดการแขงขันระหวางสถานศึกษา ทัง้ ระหวางสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน และระหวางสถานศึกษาของรัฐดวยกัน
2. หลักการการปฏิรปู การเงินเพือ่ การอุดมศึกษา
การปฏิรปู ระบบการเงินเพือ่ การอุดมศึกษาควรมีหลักการ ดังนี้
1) รัฐเปลีย่ นบทบาทจากการเปนผูล งมือจัดการศึกษา (provider of educational
services) เปนหลัก มาเปนผูส นับสนุน (promoter) ผูกํากับดูแล (regulator) และผูกําหนด
นโยบายการอุดมศึกษา (policy maker) เปนหลัก และใหบทบาทในการลงมือจัดการศึกษา
เองเปนรอง

2) ใชกลไกทางการเงินเปนเครือ่ งมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทัง้
การดํ าเนินนโยบายการผลิตกํ าลังคนใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ
โดยการลดการสนองทุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา (supply side financing) และเพิม่
การสนองทุนผานดานอุปสงคหรือตัวผูเ รียน (demand side financing) ใหมากขึน้
3) การใหการอุดหนุนผูเ รียนผานดานอุปสงค (demand side financing) ควรดําเนินการ
ภายใตหลักความเทาเทียมกัน โดยปฏิบัติตอสถานศึกษาของรัฐและเอกชนภายใตกฎกติกา
หรือหลักเกณฑเดียวกัน โดยไมคํานึงวาผูเ รียนจะเขาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
อยางไรก็ตาม รัฐอาจใหเงินอุดหนุนแกผเู รียนในสถานศึกษาตาง ๆ แตกตางกันตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด เชน สัดสวนวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย หรือระดับคุณภาพของการศึกษา เปนตน
4) ใหผเู รียนมีสว นรวมรับภาระคาใชจา ยเพิม่ ขึน้ ใหไดสดั สวนกับประโยชนสวนบุคคล
ทีผ่ เู รียนไดรบั
5) เนือ่ งจากการศึกษาเปนบริการสาธารณะ รัฐจะยังคงตองรับภาระในเรือ่ งการศึกษาอยู
โดยใชหลัก expenditure neutrality approach คือคาใชจา ยเพือ่ การอุดมศึกษาของรัฐตองไม
นอยกวาเดิม โดยคาใชจายในการจัดการศึกษาของรัฐที่ลดลงเนื่องจากผูเรียนมีส วนรวมรับ
ภาระมากขึ้น ใหนํากลับไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
เพือ่ การศึกษา (educational infrastructure) การพัฒนาครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา การใหทุนใหเปลากับคนยากจน และทุนเรียนดีเพื่อสราง
ความเปนเลิศ
6) รัฐยอมใหสถานศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนเรียกเก็บคาเลาเรียนไดตามหลักการคุม ทุน
(cost recovery) โดยเลิกการกําหนดเพดานคาเลาเรียน (price regulation) อยางไรก็ตาม
รั ฐจะกําหนดอัตราการใหเงินกูย มื ซึง่ เปนเงินอุดหนุนผูเ รียนทีเ่ ปนมาตรฐานทีค่ านวณจากต
ํ
นทุน
การดําเนินการทีแ่ ทจริงของสถาบันอุดมศึกษาประเภทตาง ๆ
7) รัฐจัดใหมที นุ เงินกูย มื สําหรับผูเ รียนทีป่ ระสงคจะกูท กุ คน และจะจัดใหมที นุ การศึกษา
แบบใหเปลาสําหรับผูเรียนที่ยากจนแตมีความสามารถในการเรียน
8) รัฐพึงปฏิบัติตอสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่อง
กฎระเบียบและมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเรื่องภาษีดวย
9) รัฐจะจัดการใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
(good governance) มีความเปนอิสระทางความคิด การศึกษาวิจยั การบริหารจัดการ และ
การแขงขันระหวางสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนเลิศ

10) ปรับประสิทธิภาพของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย
• ยุติการใหกูกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญและอาชีพ) โดยจัด
ใหมกี องทุนแบบใหเปลาหรือการชวยเหลือในรูปแบบอืน่ ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป
• ใหเงินกูย มื กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา - ปริญญาตรี) ทัง้ ภาคปกติ
ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (อนุปริญญา - ปริญญาตรี)
11) ใหกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) เปนผูร บั ผิดชอบการบริหารจัดการกองทุน
เงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินใหเปลาสําหรับนักเรียนยากจนและ
นักเรียนทีเ่ รียนดีเพือ่ ความเปนเลิศ
12) ใหกรมสรรพากรทําหนาทีจ่ ดั การดานการรับชําระหนีเ้ งินกู ซึง่ อาจทําไดโดยการแยก
หนวยงานขึ้นมาเปนพิเศษภายในกรมสรรพากร โดยใชฐานขัอมูลของกรมสรรพากรพรอมทัง้
เสริมกําลังคนและทรัพยากรอืน่ ตามความจําเปน
13) ใหใชงบประมาณเพือ่ การดําเนินการปฏิรปู การเงินอุดมศึกษาได โดยใชงบกลางได
ตามความจํ าเปน
การจั ด วางระบบดั ง กล า วจะทํ าให ร ะบบการศึ ก ษาเป น ระบบที่ มี ก ารแข ง ขั นเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพ มีการเปดกวางสําหรับการเขารวมสวนในการพัฒนาการศึกษาของภาคเอกชน
ซึง่ จะทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพดีขนึ้ และทําใหขดี ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สูงขึน้ ดวย
3. แนวทางการดําเนินงาน
1) สถานศึกษาของรัฐเก็บคาธรรมเนียมการเรียนใหสะทอนตนทุน (cost
recovery) เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมในการรับภาระคาใชจา ยทางการศึกษาของผูเรียน ระหวาง
ผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ระหวางผูเรียนที่มีฐานะกับผูเรียนที่ยากจน และ
ระหวางผูเรียนกับผูที่ไมไดเรียน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1.1) สถานศึกษาตองจัดทําระบบบัญชีตามเกณฑคงคาง (accrual basis) เพือ่ ให
สามารถคํานวณตนทุนคาใชจายในการจัดการศึกษาแตละสาขาวิชาของแตละสถานศึ ก ษา
และใชเปนเกณฑในการกํ าหนดคาธรรมเนียมการเรียนของแตละสถานศึกษา
1.2) สถานศึกษาปรับคาธรรมเนียมการเรียนใหสะทอนตนทุน (เฉพาะคาใชจา ย
ดําเนินการจัดการศึกษา ไมรวมคาใชจา ยเพือ่ การลงทุน) โดยมีทางเลือกในการดําเนินงาน ดังนี้

ทางเลือก 1 : ใหผเู รียนรับภาระคาใชจา ยเต็มตามตนทุนคาใชจา ยดําเนินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ทางเลือก 2 : ใหผเู รียนรับภาระคาใชจา ยเพียงครึง่ หนึง่ ของตนทุนคาใชจา ย
ดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สําหรับคาใชจา ยสวนทีเ่ หลือรัฐจะใหการอุดหนุนตาม
ตัวผูเ รียนผานสถานศึกษา
ทางเลือก 3 : ใหเปนนโยบายของรัฐในการกําหนดสัดสวนการรับภาระคาใชจา ย
ดําเนินการในการจัดการศึกษาระหวางรัฐและผูเ รียน ภายใตกรอบความสามารถทางการคลัง
ของรัฐในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และความตองการการผลิตกําลังคน
เพือ่ สนองตอบความตองการทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.3) สําหรับผูเรียนที่ไดรับผลกระทบจากการปรับคาธรรมเนียมการเรียน สามารถ
กูเงินจากกองทุนเงินกูย มื ทีผ่ กู กับรายไดในอนาคต (Income Contingent Loan) เพือ่ บรรเทา
ความเดือนรอน อีกทัง้ ยังชวยเพิม่ โอกาสและความเสมอภาคในการไดรบั การศึกษากับผู เรียน
สําหรับผูเ รียนทีย่ ากจน และผูเรียนในสาขาขาดแคลนหรือสาขาทีเ่ ปนความตองการของประเทศ
รัฐมีกองทุนเงินใหเปลา (Grant) แกผูเรียนเหลานี้ เพือ่ ประโยชนในการพัฒนาประเทศ ชวยให
คนจนไดมโี อกาสเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสามารถหารายไดสงู ขึน้ ในอนาคต อันเปน
การแกปญ
 หาความยากจน ทีม่ งุ ทําใหคนไมตอ งจน ไมใชมงุ บรรเทาความเดือดรอนของคนจน
2) ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรเงินจากเดิมที่เนนดานอุปทานหรือสถานศึก ษา
เปนหลัก เปนการจัดสรรที่เนนดานอุปสงคหรือตัวผูเรียนมากขึ้น โดยมีแนวทาง
การดํ าเนินงานดังนี้
2.1) ใหโอนงบประมาณเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาซึ่งเปนการจัดสรรผาน
ดานอุปทานหรือสถานศึกษาของรัฐ มาใหกับกองทุนฯ และใหกองทุนฯ เปนผูจัดสรรเงินกู
ใหกับผูเรียน เพื่อที่ผูเรียนจะไดนําเงินมาชําระคาธรรมเนียมการเรียนใหกบั สถานศึกษา ซึง่
เทากับเปนการปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดสรรเงินมาเปนการจัดสรรผานดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน
2.2) สํ าหรับงบประมาณคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง การวิจัยและพัฒนา
การบริการวิชาการแกสงั คม การสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ฯลฯ รัฐยังคงใหการอุดหนุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษาเชนเดิม
2.3) ใหสถานศึกษาของรัฐตั้งงบประมาณผานสภามหาวิทยาลัย และจัดสรรให
เปนเงินอุดหนุนแบบเปนกอน (block grant)

2.4) รายไดของสถานศึกษามาจาก 1) เงินอุดหนุนผานดานอุปทานสําหรับคาใชจา ย
เพื่อการลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ
แกสังคม การสงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ และ
2) คาธรรมเนียมการเรียนทีน่ กั ศึกษาจาย ทัง้ เงินทีน่ กั ศึกษาจายเองหรือเงินทีน่ กั ศึกษากูจ าก
กองทุนฯ เพือ่ จายใหสถานศึกษา
3) ใหกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษาเปนเครือ่ งมือในการปรับคาธรรมเนียม
การเรียนและการปรับวิธีการจัดสรรเงินจากดานอุปทานหรือสถานศึกษาไปสูดาน
อุปสงคหรือผูเรียน โดยมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
3.1) ใหกองทุนฯ ทําหนาทีพ่ จิ ารณาและจัดสรรเงินกู (loan) และเงินทุนใหเปลา
(grant) กับผูเรียน ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินกู/เงินทุนใหเปลาตามที่
กําหนด
3.2) กองทุนฯ ใหเงินกูกับผูเรียนเฉพาะระดับอุดมศึกษา สวนระดับตํ่ ากวาอุดมศึกษาซึง่ เปนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนัน้ ควรจัดสรรเงินอุดหนุนเปนทุนการศึกษาแบบใหเปลาแก
ผูเรียนทีด่ อ ยโอกาส/ยากจน เพื่อไมใหตองเปนหนี้กองทุนฯ เมือ่ เรียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3.3) ผูเ รียนสามารถกูเ งินจากกองทุนฯ เพือ่ จายเปนคาธรรมเนียมการเรียนไดไมเกิน
คาใชจายรายหัวในอัตรามาตรฐานตามเกณฑที่กองทุนฯ กําหนด หากสถานศึกษาใดเก็บ
คาธรรมเนียมการเรียนในอัตราทีส่ งู กวาเกณฑทกี่ องทุนฯ กําหนด ผูเ รียนจะตองเปนผูร บั ภาระ
คาใชจา ยสวนทีเ่ กินกวาคาใชจายมาตรฐาน
3.4) กองทุนฯ ใหทนุ ผูเ รียน 3 แบบ คือ
• เงินกูเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการเรียน ซึ่งไมเกินเกณฑมาตรฐานที่กอง
ทุนฯ กํ าหนด
• เงินกูเ พือ่ จายเปนคาใชจา ยสวนตัวหรือคาครองชีพ
• เงินทุนใหเปลาสําหรับผูเ รียนทีย่ ากจน
3.5) ผูเ รียนทีไ่ มไดรบั ทุนใหเปลาและไมไดกเู งิน แตใชเงินสวนตัวมาชําระคาธรรมเนียม
การเรียน จะไดสวนลด (discount) โดยรัฐจะจายเงินชดเชยคาเลาเรียนใหกบั สถานศึกษา
3.6) ผูก ทู ช่ี ําระหนีใ้ นแตละงวดมากกวาเกณฑทก่ี ําหนดจะไดสวนลด
3.7) เงินกูเพื่อการศึกษาเปนเงินเฉพาะตัวบุคคล หากผูกูตาย หรือทุพลภาพ ไม
สามารถหารายไดได ไมตองชําระหนีค้ นื

3.8) ผูก ทู ม่ี รี ายไดไมถงึ เกณฑทต่ี อ งชําระเงินกู (ระดับรายไดขั้นตํ่าทีเ่ พียงพอกับ
การครองชีพ) ยังไมตอ งชําระหนี้ และในระหวางทีช่ ําระหนีเ้ งินกูห ากปใดไมมงี านทํา หรือมี
งานทําแตมรี ายไดตํ่ากวาเกณฑของการชําระหนีเ้ งินกูก ใ็ หหยุดชําระหนี้ จนกวาจะมีรายไดถงึ
เกณฑของการชํ าระหนี้เงินกูจึงเริ่มชํ าระหนี้ตอไป และหากผูกูมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นก็จะตอง
ชําระหนีใ้ นอัตราทีส่ งู ขึน้ ตามสัดสวนของรายไดทเ่ี พิม่ ขึน้ ซึง่ เปนการชําระหนี้ในอัตรากาวหนา
ตามความสามารถในการหารายไดของผูกู (ability to pay)
3.9) เงินกูไมคิดดอกเบี้ย แตปรับมูลคาของเงินตนตามดัชนีคาครองชีพ
3.10) ใหกรมสรรพากรเปนผูร บั ชําระหนีเ้ งินกู ผานระบบการเสียภาษีเงินไดของ
กรมสรรพากร
3.11) ใหกองทุนฯ (กยศ.) ทําหนาทีบ่ ริหารเงินกู (ICL) และเงินใหเปลา
4) การสงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดการศึกษา รัฐพึงปฏิบัติตอ
สถานศึกษาเอกชนใหทดั เทียมกับสถานศึกษาของรัฐ ผานมาตรการตาง ๆ ดังนี้
4.1) ใหเงินทุนใหเปลาสํ าหรับผูเรียนที่ยากจน ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติที่
กองทุนฯ กําหนด
4.2) ใหเงินกูย มื เพือ่ การศึกษา
4.3) ใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่าแกสถานศึกษาเอกชนเพือ่ พัฒนาการศึกษา
4.4) ยกเวนภาษีโรงเรือน ภาษีเงินได ภาษีนําเขาวัสดุอปุ กรณเพือ่ การศึกษา ฯลฯ
4.5) ไดรับเงินอุดหนุนเพือ่ การวิจยั และพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาดาน
วิชาการ
4.6) การปรับแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ อือ้ ใหภาคเอกชนเขามาลงทุนเพือ่ จัด
การศึกษา
4. การปรับประสิทธิภาพของกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา
1) เปาหมายการปรับประสิทธิภาพของกองทุนฯ
1.1 ปรับปรุงระบบการบริหาร
1.2 ปรับปรุงระบบการคัดเลือก (หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินกู/
เงินทุนใหเปลา) เพือ่ ใหเขาถึงกลุม เปาหมายทีย่ ากจนจริง
1.3 ปรับปรุงระบบขอมูลและเอกสาร

1.4 ดําเนินการตอรองคาบริการจากธนาคารกรุงไทย หรือใหสถาบันการเงินอืน่ รวม
ใหบริการ
1.5 พัฒนาการวิเคราะหและพยากรณสถานะของกองทุนฯ
1.6 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ
1.7 เรงรัดการชําระหนีแ้ ละลดหนีส้ ญ
ู
2) การดําเนินงาน
2.1 ระงับการใหกกู บั ผูเ รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญและอาชีพ) และ
นําเงินที่เคยใหกูมาจัดสรรเปนทุนใหเปลากับผูเรียนแทน ซึ่งจะชวยลดปริมาณงานและ
เอกสารการกูเงินของผูกูประมาณรอยละ 50 โดยแจงใหผูกูทราบลวงหนากอนเปดภาคเรียน
ปการศึกษา 2547
2.2 จัดทํ าหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาแบบใหเปลา
ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการหารายไดของครอบครัว ภาระการเลื้ยงดูและการให
การศึกษาแกบุตร โดยอาศัยเกณฑการคํานวณระดับรายไดของครอบครัวที่ตํ่ากวาเสนแหง
ความยากจน (poverty line) เปนแนวทางในการพิจารณาและคัดเลือกตามลําดับความยากจน
หรือตามสาขาวิชาทีเ่ ปนทีต่ อ งการของประเทศ โดยไมขน้ึ กับสถานศึกษาหรือสังกัด เพือ่ ใหเงิน
ทุนใหเปลาเขาถึงกลุมเปาหมายที่ยากจนจริง
2.3 การพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลผูเรียนเพื่อการจํ าแนกฐานะของผูเรียน
การพิจารณาและจัดสรรเงินใหเปลา และการติดตามหนี้เงินกู
2.4 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลผูเสียภาษีเงินไดของกรมสรรพากร โดยใชตัวเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก เปนเลขประจําตัวผูเสียภาษีเงินได เพือ่ ใหเชือ่ มโยงกับระบบ
ฐานขอมูลผูกูของกองทุน เพื่อความสะดวกในการติดตามหนี้
2.5 ดํ าเนินการใหผูกูในระบบกองทุนเงินใหกูยืมเดิมเขาสูระบบกองทุน เงินกูยืม
ที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ICL) ทัง้ หมด สวนผูก รู ายใหมใหเขาระบบกองทุน ICL ทันที และให
กรมสรรพากรเปนผูร บั ชําระหนี้
2.6 รัฐอาจใหสถาบันการเงินเปนผูป ลอยเงินกูก บั ผูก ทู ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ องทุนฯ
กําหนด โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด และรัฐอุดหนุนเพือ่ ชดเชยสวนตางของดอกเบีย้
เงินกูท ส่ี ถาบันการเงินคิดกับกับอัตราดอกเบีย้ ทีก่ องทุนฯ คิด (interest subsidy) โดยไมตอง
กูย มื จาก กยศ. ก็ได

ข. หลักการการจัดระบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามเจตนารมณของกฎหมาย
เจตนารมณ ข องการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ภายใตบท
บัญญัตทิ ก่ี ําหนดไวในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีหลักการและแนวคิดที่
สําคัญดังนี้
1) หลักความเสมอภาคและเปนธรรม ภายใตทรัพยากรทีม่ อี ยางจํากัด รัฐควรจัดสรร
งบประมาณเพือ่ อุดหนุนผูเ รียนใหแตกตางกันตามฐานะของผูเ รียน เพือ่ สรางความเทาเทียมกัน
ในการไดรบั โอกาสทางการศึกษา โดยใหความสําคัญกับผูเ รียนทีด่ อ ยโอกาสและยากจน

2) หลักการมีสวนรวมจากทุกสวนของสังคม ทุกสวนของสังคมจําเปนตองเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดการระดมทรัพยากรจากทั้งสังคมในการจัดบริการ
การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสนองตอบความตองการของผูเ รียน
3) หลักประโยชนทไี่ ดรบั (benefit principle) และหลักความสามารถในการจาย
(ability to pay) ดวยเหตุที่ประโยชนจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาตกเปนของผูเรียนเปน
สวนใหญ เนื่องจากการไดรับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ จะชวยเพิม่ ความสามารถในการหารายไดของ
ผูส าเร็
ํ จการศึกษา ผูเ รียนจึงควรมีสว นรวมรับภาระคาใชจา ยทางการศึกษาตามหลักประโยชน
ทีไ่ ดรบั โดยการเก็บคาธรรมเนียมการเรียนทีส่ ะทอนตนทุนคาใชจา ยดําเนินการ (cost recovery)
สําหรับผูเ รียนทีด่ อ ยโอกาส/ยากจน รัฐมีหนาทีใ่ หการชวยเหลือเพือ่ ใหไดรบั โอกาสทางการศึกษา
ผานระบบกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา เมือ่ เรียนจบ มีงานทําและมีรายได จึงจะชําระหนี้
เงินกูใ นอัตรากาวหนาตามระดับรายไดทส่ี งู ขึน้ ซึ่งเปนไปตามหลักความสามารถในการจาย
4) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตนทุนคาใชจา ยของการจัดการศึกษาจะตอง
สะทอนประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภายใตทรัพยากรทีม่ อี ยางจํากัด และเกิดประสิทธิผล
5) หลักเสรีภาพในการเลือก การใหผูเรียนมีสิทธิและโอกาสในการเลือกเขาเรียน
ในสถานศึกษาตามทีต่ อ งการได จะชวยเพิม่ อํานาจซือ้ ใหกบั ผูบ ริโภค (ผูเ รียน) อันเปนการกระตุน
ใหสถานศึกษาเกิดการแขงขันกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน เพือ่ ดึงดูดใหมคี นเขามาเรียนในสถานศึกษาของตน ภายใตระบบกลไกตลาด (market
mechanism)

ค. กองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
สภาพปจจุบัน
กองทุนฯ ไดเริ่มดําเนินการตัง้ แตป 2539 จนถึงปจจุบนั กองทุนฯ ไดรบั เงินอุดหนุนจาก
รัฐจํานวน 185,510 ลานบาท (ป 2539-2547) ดังนี้ (รายละเอียดปรากฎในตาราง ก)
ตาราง ก แสดงจํานวนเงินงบประมาณทีส่ นับสนุนกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา ป 2539-2547
ปงบประมาณ
2539
2540
2541

จํานวนเงิน (ลานบาท)
3,000
8,450
18,300

2542
2543
2544
2545
2546
2547

20,000
25,600
28,000
28,000
27,000
27,160

กองทุนไดจดั สรรเงินกูใ หกบั ผูเ รียนประมาณ 5 ลานคน ในชวงปการศึกษา 2539 –2545
ซึง่ จําแนกเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 1.45 ลานคน สายอาชีพ 0.98 ลานคน
ระดับอนุปริญญา (รวม ปสว.ปวท.) 0.98 ลานคน และระดับปริญญาตรี 1.56 ลานคน (ราย
ละเอียดปรากฎในตาราง ข)
ตาราง ข แสดงจํานวนผูกูจําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2539-2545
ระดับการศึกษา/
2539
ปการศึกษา
ม.ปลาย สามัญ 58,961
ม.ปลาย อาชีพ
34,322
อนุปริญญา
22,083
ปริญญาตรี
33,030
อืน่ ๆ
48
รวม
148,444
1/

2540

2541

2542

2543

2544

144,306
102,680
78,226
109,828
387
435,427

230,465
180,676
146,084
187,806
2,018
747,049

260,541
192,523
175,515
250,101
3,188
881,868

252,142
167,462
186,780
291,368
3,238
900,990

278,794
169,184
197,034
335,069
7,574
987,655

1/

2545

หนวย : คน
รวม รอยละ

230,557 1,455,766 29.01
138,442 985,289 19.64
181,395 987,117 19.68
359,713 1,566,915 31.23
5,621
22,074 0.44
915,728 5,017,161 100.00

ขอมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 45

หากจําแนกจํานวนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษาตามระดับการศึกษา ในชวงป 2539-2545
พบวา กองทุนฯ ไดจดั สรรเงินกูก บั ผูเ รียนทัง้ สิน้ 140,126 ลานบาท จําแนกเปน ระดับ ม.ปลาย
สายสามัญ 14,588 ลานบาท สายอาชีพ 18,495 ลานบาท ระดับอนุปริญญา 28,623 ลานบาท
ปริญญาตรี 77,150 ลานบาท และระดับอื่น ๆ อีก 1,271 ลานบาท (รายละเอียดปรากฎใน
ตาราง ค)
ตาราง ค แสดงจํานวนเงินใหกูยืมจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2539-2545
ระดับการศึกษา/
ปการศึกษา
ม.ปลาย สามัญ
ม.ปลาย อาชีพ
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อืน่ ๆ

2539

2540

2541

2542

2543

2544

858
771
630
1,392
1

1,829
2,204
2,378
5,719
21

2,485
3,507
4,178
9,186
87

2,650
3,686
5,054
12,199
157

2,203
2,877
5,210
13,981
179

2,595
3,065
5,697
16,646
478

หนวย : ลานบาท
25451/
รวม รอยละ

1,967
2,384
5,477
18,027
348

14,588
18,495
28,623
77,150
1,271

10.41
13.20
20.42
55.06
0.91

รวม
1/

3,652

12,151

19,443

23,746

24,450

28,481

28,203

140,127 100.00

ขอมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 45

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดจัดสรรเงินกูแกผูเรียนที่ดอยโอกาส/ยากจน ได
กูเงินเพื่อเปนคาใชจายสํ าหรับคาธรรมเนียมการศึกษาที่แตละสถานศึกษาจัดเก็บ คาใชจาย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายเพื่อการครองชีพ ซึ่งการดํ าเนินงานของกองทุนฯ
ที่ผานมามีปญ
 หาทีส่ ําคัญสรุปไดดังนี้
1) หลักเกณฑและคุณสมบัตใิ นการคัดเลือกผูม สี ทิ ธิในการไดรบั เงินกูย มื เพือ่ การศึกษา
ทําใหไมไดกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนฯ ในการใหเงินกูยืมกับ
ครอบครัวผูเ รียนทีม่ รี ายไดนอ ย/ยากจนทีแ่ ทจริง
2) การกําหนดระยะเวลาปลอดการชําระหนีเ้ งินกู ไมวา จะกําหนดเปน 2 ป หรือลดลง
เหลือเพียง 1 ป เปนการสรางภาระใหกับผูกูที่สําเร็จการศึกษาและมีงานทําในระยะเริม่ แรก
เนือ่ งจากศักยภาพ (human capacity) และความจําเปนทําใหตอ งใชเงินเพือ่ การดํารงชีพ เชน
การใชจา ยสําหรับทีอ่ ยูอาศัย ซึ่งมีผลใหผูกูไมมีความสามารถในการชําระหนีเ้ งินกู และเปน
สาเหตุของการเกิดหนีส้ ญ
ู (NPL)
3) การติดตามและรับชําระหนีเ้ งินกูโ ดยธนาคารกรุงไทย มีคาใชจายในการติดตามหนี้
ตามจํานวนผูก ทู คี่ รบกําหนดชําระหนีเ้ พิม่ ขึน้ ทุกป โดยไมสมั พันธกบั เงินกูท ไี่ ดรบั ชําระคืน ทําให
กองทุนฯ มีภาระคาใชจา ยในการติดตามหนีไ้ มคมุ กับรายไดจากดอกเบีย้ เงินกูท เี่ ก็บจากผูก ู ซึง่
ในทีส่ ดุ ก็จะเปนภาระกับกองทุนฯ และรัฐในการอุดหนุนกองทุนฯ ใหดาเนิ
ํ นงานตอไป เนือ่ งจาก
บทบาทหนาทีแ่ ละภารกิจของธนาคารกรุงไทยไมอยูใ นสถานะทีจ่ ะติดตามการชําระหนี้เงินกูยืม
ซึ่งมีจํ านวนมากรายและแตละรายมีวงเงินกูจํานวนไมมากได อีกทั้งคาใชจายในการติดตาม
หนี้มตี น ทุนสูงขึน้ ตามจํานวนผูก ทู ค่ี รบกําหนดชํ าระหนี้ที่เพิ่มขึ้น และอาจสงผลใหหนาที่หลัก
ของธนาคารในการดํ าเนินธุรกรรมทางการเงินดานอื่นดอยประสิทธิภาพลง และไมสามารถ
แขงขันกับธนาคารอื่นได
4) การบริหารจัดการกองทุนฯ ทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั มิใชเปนแนวคิดของการจัดสรรเงิน
ผานดานอุปสงคหรือตัวผูเ รียน (demand side financing) เนือ่ งจากมีลกั ษณะเปนการจัดสรร
เงินใหแกสถานศึกษา ไมใชการจัดสรรเงินใหแกผเู รียนโดยตรง และยังเปนการเพิม่ ภาระทาง
การคลังของรัฐในการจัดการศึกษา โดยมิไดทําใหการจัดสรรเงินของรัฐผานดานอุปทานหรือ
สถานศึกษา (supply side financing) ลดลง

การบริหารจัดการกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา
การบริหารจัดการกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษาควรมีหลักการและแนวคิด ดังนี้
1) การใหเงินกูย มื เพือ่ การศึกษาควรดําเนินการใหสอดคลองกับแนวคิดในการสนับสนุน
ทางการเงินระดับอุดมศึกษาผานดานอุปสงค (demand side financing) หรือตัวผูเ รียน แทน
การอุดหนุนผานดานอุปทาน (supply side financing) หรือสถานศึกษา เพือ่ เพิม่ อํานาจซือ้
บริการการศึกษาแกผเู รียนผานการทํางานของกลไกตลาด และนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาในทีส่ ดุ โดยในการดําเนินงานของกองทุนจําเปนตองทําควบคูก บั การปรับคาธรรมเนียม
การศึกษาทีส่ ะทอนตนทุนคาใชจา ยดําเนินการ (operating cost) เพือ่ ใหการจัดสรรทรัพยากร
มีประสิทธิภาพสูงสุด และใหผเู รียนซึง่ เปนผูไ ดรบั ประโยชนจากการศึกษาโดยตรงมีสว นรวม
รับภาระคาใชจายตามหลักประโยชนทไ่ี ดรบั (benefit principle)
2) ควรดําเนินการใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเปนเครื่องมือในการแกปญหา
ความยากจน โดยมุง ทําใหคนไมตอ งจน ไมใชมงุ บรรเทาความเดือดรอนของคนจน ดวยการให
ความชวยเหลือคนยากจนและผูท ดี่ อ ยโอกาสใหมีโอกาสไดรับการศึกษาและสามารถหารายได
สูงขึน้ ในอนาคต
3) นอกเหนือจากการเพิม่ โอกาสทางการศึกษาใหกบั ผูเ รียนทีด่ อ ยโอกาส/ยากจน ซึง่ เปน
วัตถุประสงคดา นสังคม (social objective) กองทุนฯ ควรมีวตั ถุประสงคดา นการเงิน (financial
objective) ในการดํารงเปนกองทุนฯหมุนเวียนโดยไมเปนภาระกับภาครัฐดวย
4) การคัดเลือกและจัดสรรเงินกูย มื เพือ่ การศึกษาเปนพิเศษใหแกผูด อยโอกาส/ยากจน
จําเปนตองพิจารณาใหเขาถึงกลุม เปาหมายอยางแทจริง เพือ่ เพิม่ โอกาสและความเสมอภาค
ใหแกผเู รียนกลุม นี้
ง. กองทุนเงินกูย มื ทีผ่ กู กับรายไดในอนาคต : Income Contingent Loan (ICL)
หลักการและแนวทางการบริหารกองทุนฯ
1) กองทุนฯ ใหเงินกูย มื กับผูเ รียนเฉพาะระดับอุดมศึกษา สวนระดับตํากว
่ าอุดมศึกษาซึง่
เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ควรจัดสรรเปนทุนการศึกษาแบบใหเปลาแกผูเรียนที่ยากจน
เพื่อมิใหผเู รียนตองเปนหนีเ้ มือ่ เรียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2) ผูเรียนตองรับภาระคาธรรมเนียมการเรียนตามตนทุนคาใชจายดําเนินการ (cost
recovery)
3) ผูเรียนสามารถกูเงินจากกองทุนเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการเรียน ซึ่งไมเกิน
คาใชจา ยรายหัวมาตรฐานตามเกณฑทกี่ องทุนกําหนด

4) หากผูเ รียนมีความสามารถทีจ่ ะจายก็ใหจา ยคาธรรมเนียมการเรียนไดทนั ที โดยจะมี
สวนลดให (discount) สวนผูเรียนที่ไมสามารถจายได รัฐจะใหเงินกูท ผี่ กู กับรายไดในอนาคต
แกผเู รียน และใหผเู รียนมาใชคนื เมือ่ เรียนจบ มีงานทํา และมีรายไดถึงเกณฑขั้นตํ่าทีเ่ พียงพอ
กับการครองชีพ ซึง่ เสมือนหนึง่ ผูเ รียนไดกยู มื เงินจากกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา
5) ผูกูที่มีรายไดไมถึงเกณฑที่ตองชํ าระเงินกู (ระดับรายไดขั้นตํ่ าที่เพียงพอกับ
การครองชีพ) ยังไมตอ งชําระหนี้ และในระหวางทีช่ าระหนี
ํ
เ้ งินกูห ากปใดไมมงี านทํา หรือมีงานทํา
แตมรี ายไดตากว
ํ่ าเกณฑของการชําระหนีเ้ งินกูก ใ็ หหยุดชําระหนี้ จนกวาจะมีรายไดถงึ เกณฑ
ของการชําระหนี้เงินกูจึงเริ่มชํ าระหนี้ตอไป และหากผูกูมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นก็จะตองชํ าระหนี้
ในอัตราที่สูงขึ้นตามสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการชํ าระหนี้ในอัตรากาวหนาตาม
ความสามารถในการหารายไดของผูก ู (ability to pay)
6) ผูกูไมตองชําระดอกเบี้ยจากเงินกูที่กูยืม แตผูกูตองชําระหนี้เงินกูตามมูลคาของ
เงินกูตามดัชนีคาครองชีพ เพือ่ รักษาฐานของเงินกูย มื ตามราคาปจจุบนั
7) เพื่อจูงใจใหผูกูชําระหนีเ้ ร็วขึน้ กองทุนฯ ใหสทิ ธิพเิ ศษในการลดเงินตนของผูก ใู ห
มากกวาจํานวนเงินทีผ่ กู ใู ชคนื แกกองทุนฯ ตามอัตราทีก่ องทุนฯ กําหนด
8) ใหกรมสรรพากรเปนผูรับชํ าระหนี้เงินกู ผานระบบการจัดเก็บภาษีเชนเดียวกับ
ระบบการเสียภาษีเงินไดของกรมสรรพากร
9) เงินกูยืมที่กูยืมจากกองทุนฯ เปนเงินกูเฉพาะบุคคล หากผูกูตาย หรือทุพลภาพ
จนไมสามารถประกอบการงานได กองทุนฯ จะตัดเปนหนี้สูญและยกเลิกสัญญาเงินกู ดวย
วิธกี ารชําระคืนเงินกูยืมตามความสามารถของผูกูดังกลาว กองทุนฯ จึงไมจําเปนตองกําหนด
ระยะเวลาการปลอดหนี้และระยะเวลาในการชําระคืนหนีเ้ งินกู
จ. แนวทางการปรับกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
1. หลักการและแนวทางการบริหารกองทุนฯ ในอนาคต
1) กองทุนฯ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูเรียนที่ดอยโอกาส/ยากจน ใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมปลาย – ปริญญาตรี
2) เปนเงินกูย มื ทีม่ เี งือ่ นไขผอนปรน (อัตราดอกเบีย้ รอยละ 1 ตอป ระยะปลอดหนี้ 2 ป
ชําระคืนภายใน 15 ป และระหวางเรียนไมคิดดอกเบี้ย)
3) ผูกูที่ยังไมมีรายได หรือมีรายไดตํ่ากวา 4,700 บาท/เดือน หรือประสบภัยพิบัติ
ไดรับการผอนผันชําระหนีเ้ งินกู
4) กองทุนฯ ยกหนีใ้ หเมือ่ ผูก เู สียชีวติ

5) ผูกูสามารถกูโดยไมตองมีทรัพยสินคํ้าประกัน
2. เปาหมายของกองทุนฯ
1) ใหกองทุนฯ เปนกองทุนหมุนเวียนทีด่ ํารงอยูไดอยางยั่งยืน โดยไมเปนภาระทาง
การคลังกับภาครัฐ
2) สามารถจัดสรรเงินกูยืม /เงินทุนใหเปลาใหกับผูเรียนที่ดอยโอกาส/ยากจน
อยางแทจริง
3. ขอเสนอการปรับประสิทธิภาพของกองทุนฯ
1) ระงับการใหกูกับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญและอาชีพ) และ
นํ าเงินที่เคยใหกูมาจัดสรรเปนทุนใหเปลากับผูเรียนแทน ซึ่งจะชวยลดปริมาณงานและ
เอกสารการกูเ งินของผูก ปู ระมาณรอยละ 50
2) จัดทํ าหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาแบบใหเปลา
ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการหารายไดของครอบครัว ภาระการเลี้ยงดูและการให
การศึกษาแกบุตร โดยอาศัยเกณฑการคํานวณระดับรายไดของครอบครัวที่ตํ่ากวาเสนแหง
ความยากจน (poverty line) เปนแนวทางในการพิจารณาและคัดเลือกตามลําดับความสําคัญ
(priority) ของความยากจน หรือตามสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของประเทศ โดยไมขึ้นกับ
สถานศึกษาหรือสังกัด เพื่อใหเงินทุนใหเปลาเขาถึงกลุมเปาหมายที่ยากจนจริง
3) การพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลผูเ รียนเพือ่ การจําแนกฐานะของผูเ รียน
การพิจารณาและจัดสรรเงินทุนใหเปลา และการติดตามหนี้เงินกู
4) ปรับปรุงระบบฐานขอมูลผูเ สียภาษีเงินไดของกรมสรรพากร โดยใชตวั เลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก เปนเลขประจํ าตัวผูเสียภาษีเงินได เพื่อใหเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล
ผูกูของกองทุน เพือ่ ความสะดวกในการติดตามหนี้
5) ดํ าเนินการใหผูกูในระบบกองทุนเงินใหกูยืมเดิม (กยศ.) เขาสูระบบกองทุน
เงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ICL) ทั้งหมด สวนผูกูรายใหมใหเขาสูระบบกองทุน ICL
ทันที และกรมสรรพากรเปนผูร บั ชําระหนี้
7) รัฐอาจใหสถาบันการเงินเปนผูปลอยเงินกูกับผูกูที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ
กําหนด โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด และรัฐอุดหนุนเพือ่ ชดเชยสวนตางของดอกเบีย้
เงินกูท สี่ ถาบันการเงินคิดกับอัตราดอกเบีย้ เงินกูท กี่ องทุนฯ คิด (interest subsidy) โดยไมตอง
กูย มื จาก กยศ. ก็ได

ฉ. เปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของระบบการเงินอุดมศึกษาแบบใหมผานกองทุน ICL
ผลจากการปรับระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม ซึง่ เปนการปรับวิธกี ารสนองทุนเพือ่
การอุดมศึกษาจากเดิมทีส่ นองทุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา (supply side financing)
มาเปนการสนองทุนผานดานอุปสงคหรือตัวผูเ รียน (demand side financing) ไดสง ผลกระทบ
ตอการจัดระบบอุดมศึกษา ผูเ รียน พอแม/ผูป กครอง และองคกรทีเ่ กีย่ วของ ดังนี้
1) ขอไดเปรียบ
ก. ระบบอุดมศึกษา
• เปนการใหโอกาสกับทุกคนสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา (Tertiary
Education) อีกทัง้ ยังชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

• สรางความเทาเทียมกันในการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
เนื่องจากคาธรรมเนียมการเรียนระหวางสถานศึกษาของรัฐและเอกชนจะมี ความแตกตางกัน
นอยลง ซึง่ จะชวยลดความเสียเปรียบของสถานศึกษาเอกชนทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบัน
• สรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความตั้งใจเรียนใหจบภายในระยะเวลาที่ห ลักสูตร
กําหนด เนือ่ งจากมีตน ทุนของการเรียนทีต่ อ งรับภาระเมือ่ จบการศึกษา
• มีมาตรการจูงใจใหผเู รียนชําระคาธรรมเนียมการเรียนทันทีดว ยการหักลดหยอน
คาธรรมเนียมการเรียนในอัตราทีก่ ําหนด
• มีมาตรการจูงใจใหผกู ชู าระคื
ํ นหนีเ้ งินกูเ ร็วขึน้ หากชําระหนีเ้ กินกวาเกณฑขน้ั ตํ่า
ที่ตอ งชําระหนีเ้ งินกู โดยใหรางวัล (bonus) ดวยการหักชําระหนีจ้ ากยอดหนีท้ ค่ี า งชําระได
มากกวาจํานวนเงินทีช่ ําระจริง
• สงเสริมการทํางานของระบบกลไกตลาดในการแขงขันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ข. ผูเรียน : ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมรับภาระคาใชจายดวยความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันระหวางผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และระหวางผูเรียนที่รํ่ารวยกับ
ผูเรียนทีด่ อ ยโอกาส/ยากจน
ค. สถานศึกษา : สถานศึกษาจะมีรายไดจากการชํ าระหนี้เงินกูในจํ านวนที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากบัณฑิตที่จบการศึกษา นอกเหนือจากเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรรในปจจุบนั
ง. รัฐบาล : รัฐบาลมีแหลงรายไดเพิม่ ขึน้ ในการอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ซึ่งในระยะยาวสามารถชดเชยแหลงรายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐ
จ. พอแม ผูป กครอง : หากผูเ รียน พอแมผปู กครองประสงคจะขอกูเ งินจากกองทุน
ICL พอแม ผูป กครองก็ไมตอ งรับภาระคาใชจา ย แตผเู รียนเปนผูร บั ภาระคาใชจา ยทัง้ หมด
ฉ. กรมสรรพกร : สามารถจัดเก็บภาษีเงินไดมากขึน้ จากบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและ
มีงานทํา เนือ่ งจากขอมูลของผูก ยู มื เงินไดผกู กับระบบการจัดเก็บภาษีเงินไดของกรมสรรพากร
โดยอาศัยเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เปนฐานขอมูลในการจัดเก็บภาษีเงินได ซึง่ จะทําให
เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด (economy of scale) และการประหยัดเนือ่ งจากขอบเขต
(economy of scope) ในการดําเนินงานของกรมสรรพากร
2) ขอเสียเปรียบ ขอเสียเปรียบที่เกิดขึ้นสวนใหญจะมีผลกับผูเรียนและผูปกครอง
ดังนี้

• ทํ าใหผูเรียนและผูปกครองที่ชํ าระคาธรรมเนียมการเรียนทันทีจะตองรับภาระ
คาใชจา ยทีส่ งู ขึน้ อันเนือ่ งจากการปรับคาธรรมเนียมการเรียนของสถานศึกษาใหสะทอนตนทุน
ดําเนินการของการจัดการศึกษาในแตละสาขาวิชาของแตละสถานศึกษา
•. ทํ าใหผูเรียนรับภาระการชํ าระคืนเงินกูสูงขึ้น แมวากองทุนฯ จะไมคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู แตปรับตามดัชนีคาครองชีพ ซึ่งอาจจะมีอัตราสูงกวาที่กองทุนเรียกเก็บจาก
ผูก ใู นปจจุบนั ทีเ่ รียกเก็บในอัตรา รอยละ 1 ตอป

ตาราง
ตาราง 1 งบประมาณการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ปงบประมาณ 2536-2547
ตาราง 2 สัดสวนงบประมาณการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ปงบประมาณ 2536-2547
ตาราง 3 งบประมาณระดับอุดมศึกษา จําแนกตามโครงสรางแผนงาน ปงบประมาณ 2542-2546
ตาราง 4 การรับภาระคาใชจา ยเพือ่ การศึกษาของผูเ รียนในสถานศึกษาของรัฐ จําแนกตามระดับ
การศึกษา ปการศึกษา 2546
ตาราง 5 งบประมาณระดับอุดมศึกษา (แผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา)
ป 2544

คําสัง่ สํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๓๙๖/๒๕๔๕
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา
…………………
เพื่อใหการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษาประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๑ (๖) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการปฏิรปู การศึกษา โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. องคประกอบ
๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง)
ประธานกรรมการ
๑.๒ รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รัฐมนตรีวา การทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๔ รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๑.๕ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
๑.๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๑.๗ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๘ ผูอ ํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
๑.๙ ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการ
๑.๑๐ ศาสตราจารย ชัยอนันต สมุทวณิช
กรรมการ
๑.๑๑ ศาสตราจารย ยงยุทธ ยุทธวงศ
กรรมการ
๑.๑๒ รองศาสตราจารย ชนะ กสิภาร
กรรมการ
๑.๑๓ รองศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ
กรรมการ
๑.๑๔ รองศาสตาจารย วิรยิ ะ นามศิริพงศพันธุ
กรรมการ
๑.๑๕ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ
๑.๑๖ นายกฤษณพงศ กีรติกร
กรรมการ
๑.๑๗ นายวิทยา มานะวาณิชเจริญ
กรรมการ
๑.๑๘ นายอุทยั ดุลยเกษม
กรรมการ
๑.๑๙ รอยโท กุเทพ ใสกระจาง
กรรมการ
๑.๒๐ นายโกศล วิชิตธนาฤกษ
กรรมการ
๑.๒๑ นายดิเรก พรสีมา
กรรมการ
๑.๒๒ นายวัลลภ/………

๑.๒๒ นายวัลลภ สุวรรณดี
๑.๒๓ นายสุวฒ
ั น เงินฉํ่า
๑.๒๔ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
๑.๒๕ ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(นางสาวเจือจันทร จงสถิตอยู)
๑.๒๖ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(นางมัณฑณา ศังขะกฤษณ)
๑.๒๗ รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
(นายสุชาติ เมืองแกว)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ

กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ

๒. อํานาจหนาที่
๒.๑ กําหนดทิศทาง แผนการดําเนินงาน อํานวยการและกํากับดูแลการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษา และลําดับความสําคัญของงานทีต่ อ งดําเนินการเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา
๒.๒ กําหนดยุทธศาสตรของการปฏิรปู การศึกษา
๒.๓ ประสานและผลักดันการปฏิรปู การศึกษา ทัง้ ในดานการปฏิบตั แิ ละดานกฎหมาย
๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการปฏิรปู การศึกษา
๒.๕ จัดทํายุทธศาสตรการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วของในการปฏิรปู การศึกษา
๒.๖ คณะกรรมการอาจขอใหกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา
เสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษาไดตามความเหมาะสมและตามทีเ่ ห็นสมควร
๒.๗ แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือทีป่ รึกษา เพือ่ ปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นอํานาจหนาที่
๒.๘ ออกระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑตา ง ๆ ทีอ่ ยูใ นอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
๒.๙ รายงานผลการดําเนินงานใหนายกรัฐมนตรีทราบเปนระยะ
๒.๑๐ ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย
สํ าหรับการเบิกจายเบี้ยประชุมใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม และคาตอบแทน
ที่ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหเบิกจายจากสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ทั้งนี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา
ที่ ๑/๑๕๔๖
เรื่อง แตงตัง้ คณะทํางานเพื่อศึกษาและจัดทําขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
………………..
เพื่อเรงรัดการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมใหสามารถนํ าไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดอยาง
เหมาะสม สอดคลอง และไดผลอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามขอ ๒.๗ ของคําสัง่ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙๖/๒๕๔๕ และมติคณะกรรมการ
อํานวยการปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๕ เมือ่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงแตงตั้ง
คณะทํางานรับผิดชอบดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ โดยมีหนาทีศ่ กึ ษาและเสนอแนะ ดังนี้
๑. ศึกษาสถานภาพการดําเนินงานและปญหาทีเ่ กิดขึน้
๒. ความถูกตอง เหมาะสมของนโยบายและทิศทางการดําเนินงานประเด็นทีย่ งั มีความเห็นแตกตาง
และเสนอแนะงานที่ตองวิจัยเชิงลึกเพิ่มเติม
๓. เสนอแนะยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ที่ปรึกษาคณะทํางานดานอุดมศึกษา (คณะทํางานที่ ๑, ๒ และ ๓)
ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท เกตุทัต
ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช
ศาสตราจารย นายแพทยวจิ ารณ พานิช
ศาสตราจารย รอยตํารวจเอก ดร.วรเดช จันทรศร
คณะทํางานที่ ๑ คณะทํางานดานการเงินเพื่ออุดมศึกษา
องคประกอบคณะทํางาน
ศาสตราจารย ดร.บุญเสริม วีสกุล
ประธานคณะทํางาน
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
คณะทํางาน
ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู
คณะทํางาน
นายเดชา ดีผดุง
คณะทํางาน
ผูชว ยศาสตราจารย นิพนธ พัวพงศกร
คณะทํางาน
ดร.ภาพร เอกอรรธพร
คณะทํางาน
ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน
คณะทํางาน
ดร.สุเมธ แยมนุน
คณะทํางานและเลขานุการ
นางสาวพรสวรรค วงษไกร
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นางสาวศรีปทุม ดานผดุงธรรม
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานที่ ๒ คณะทํางานดานการบริหารการจัดการอุดมศึกษา
องคประกอบคณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.สุมณฑา พรหมบุญ
ประธานคณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย สุมิตร
คณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทกั ษ
คณะทํางาน
ศาสตราจารย ดร.ปรีดา วิบลู ยสวัสดิ์
คณะทํางาน
ศาสตราจารย ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
คณะทํางาน
ดร.พลสัณห โพธิศ์ รีทอง
คณะทํางาน
ดร.วิพรรธ เริงพิทยา
คณะทํางาน
ดร.สุชาติ เมืองแกว
คณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.สุริชัย หวังแกว
คณะทํางาน
ดร.อุทยั ดุลยเกษม
คณะทํางาน
ดร.สุทธศรี วงษสมาน
คณะทํางานและเลขานุการ
นายพิเชษฐ อุไรรงค
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นางพรพิมล เมธิรานันท
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานที่ ๓ คณะทํางานดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการอุดมศึกษา
องคประกอบคณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.ภาวิช ทองโรจน
ประธานคณะทํางาน
ศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ นาคะตะ
คณะทํางาน
ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
คณะทํางาน
รองศาสตราจารย บันเทิง สุวรรณตระกูล
คณะทํางาน
นายขจร จิตสุขุมงคล
คณะทํางานและเลขานุการ
ดร.ประภิณ วีระศิลป
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานที่ ๔ คณะทํางานดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ
องคประกอบคณะทํางาน
ศาสตราจารย ดร.เมธี ครองแกว
ประธานคณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.จรัส สุวรรณมาลา
คณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกลุ
คณะทํางาน
ดร.นงราม เศรษฐพานิช
คณะทํางาน
นางสาวเพ็ญศรี ตรีทพั
คณะทํางาน

นางมัณฑณา ศังขะกฤษณ
รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ
ภราดาวิศษิ ฐ ศรีวชิ ยั รัตน
นางสาวสิรินธร พวงกนก
ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
คณะทํางานที่ ๕ คณะทํางานดานการผลิตและการพัฒนาครู
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เวสารัชช
องคประกอบคณะทํางาน
ดร.อมรวิชช นาครทรรพ
รองศาสตราจารย ดร.เปรือ่ ง กิจรัตนภร
นายศิลปชัย บูรณพานิช
นางศรีวกิ าร เมฆธวัชชัยกุล
ดร.สุรชาติ สังขรุง
ดร.ยุวดี ศันสนียรัตน
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
นางสาวสุวิมล เล็กสุขศรี

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานที่ ๖ คณะทํางานดานหลักสูตร การเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย สุมน อมรวิวฒ
ั น
องคประกอบคณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงศใหญ
ประธานคณะทํางาน
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
คณะทํางาน
นางชูศรี ตันพงศ
คณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี
คณะทํางาน
ดร.บุญชู ชลัษเฐียร
คณะทํางาน
รองศาสตราจารย ประภาภัทร นิยม
คณะทํางาน
นายประวิทย บึงสวาง
คณะทํางาน
นายแพทยยงยุทธ วงศภิรมยศานต
คณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ
คณะทํางาน
นางสายพิณ มณีศรี
คณะทํางาน
ดร.สิริพร บุญญานันต
คณะทํางาน

นางสิริมา กลิน่ กุหลาบ
นางสุชาดา วัยวุฒิ
นางสมศรี กิจชนะพานิชย
นางสาวสุชารัตน ทัมทิมจรูญ
คณะทํางานที่ ๗ คณะทํางานดานอาชีวศึกษาและฝกอบรม
ที่ปรึกษา
ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร
องคประกอบคณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.ชนะ กสิภาร
นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ
ศาสตราจารย ดร.ปกรณ อดุลพันธุ
นายพรชัย มงคลวนิช
นายวิสทุ ธิ์ จิราธิยุต
นายสมชาติ เทวะวโรดม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริลักษณ หาญวัฒนานุกูล
ดร.อินทร จันทรเจริญ
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ดร.ศิรพิ รรณ ชุมนุม
นางสาวเพ็ญพิชช ศรีอรุณ
นางสาวเพ็ญศรี อรุณรุง เรือง

คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูข ว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูข ว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานที่ ๘ คณะทํางานดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ปรึกษา
นายไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม
ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ
องคประกอบคณะทํางาน
นายเรวัต สุธรรม
ประธานคณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา แกวเทพ
คณะทํางาน
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ
คณะทํางาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บวร ปภัสราทร
คณะทํางาน
รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญณี แนรอท
คณะทํางาน
ศาสตราจารย ดร.รัตนา พุมไพศาล
คณะทํางาน
นายวิทยากร เชียงกูล
คณะทํางาน
ดร.วิศนี ศิลตระกูล
คณะทํางาน

ดร.สีลาภรณ บัวสาย
ดร.สุชิน เพ็ชรักษ
นายเอนก นาคะบุตร
รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี สังขศรี
นางสาวสุจารี จันทรสุข
นางเกือ้ กูล ชั่งใจ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานที่ 9 คณะทํางานดานการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง ประชาชน ชุมชน และ
เอกชนในการจัดการศึกษา
ที่ปรึกษา
นายแพทยสวุ ทิ ย วิบุลผลประเสริฐ
องคประกอบคณะทํางาน
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
ประธานคณะทํางาน
รองศาสตราจารย จุมพล รอดคําดี
คณะทํางาน
นายทรงพล เจตนาวณิชย
คณะทํางาน
นายแพทยภาวิต ปุญญฤทธิ์
คณะทํางาน
นายวิพล นาคพันธ
คณะทํางาน
นายสมชาย เสียงหลาย
คณะทํางาน
นางศิรลิ กั ษณ มโนรมย
คณะทํางาน
นายแพทยสุภกร บัวสาย
คณะทํางาน
ดร.รุงเรือง สุขาภิรมย
คณะทํางานและเลขานุการ
ดร.ประภาพรรณ ไชยวงษ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นางฉลวยลักษณ สินประเสริฐ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะทํางานเสนอผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการปฏิรปู การศึกษา ภาย
ในระยะเวลา ๒ เดือน
สําหรับคาใชจา ยการดําเนินงานของคณะทํางาน นัน้ ใหเบิกจายจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ
ทั้งนี้ ตัง้ แตบดั นี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖
(นายจาตุรนต ฉายแสง)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการอํานวยการปฏิรปู การศึกษา

คณะผูจัดทํา
ทีป่ รึกษา

หัวหนาโครงการ
ผูเ ขียนรายงาน
ผูประสานงาน
หนวยงานรับผิดชอบ

ดร.รุง แกวแดง
เลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.นงราม เศรษฐพานิช
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นางสาวสายรุง แสงแจง
กลุม งานทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
สํานักโยบายและแผนการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานชุดการวิจัยและพัฒนานโยบายการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา ป 2547
มี 3 เลม ประกอบดวย
1. รายงานการวิจัย เรือ่ ง การเงินอุดมศึกษาดานรายรับระบบใหม
Income Contingent Loan : ICL
2. รายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิด เรือ่ ง ระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม
Income Contingent Loan : ICL
3. เอกสาร ขอเสนอนโยบายการปฏิรปู การเงินอุดมศึกษา

“การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาโดยอาศัยกลไกทางการเงินเปนเครื่องมือในการปรับประ
สิทธิภาพการจัดการศึกษา ดวยการลดการสนองทุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษา (Supply
side financing) และเพิ่มการสนองทุนผานดานอุปสงคหรือตัวผูเ รียน (demand side financing)
ใหมากขึ้น โดยผานกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา พรอมกับการปรับคาธรรมเนียมการเรียนของ
สถานศึกษาใหสะทอนตนทุน (cost recovery) จะเปนนวัตกรรมทางการเงินใหมทที่ าให
ํ ระบบการ
ศึกษาเปนระบบทีม่ กี ารแขงขันเพือ่ พัฒนาคุณภาพ และสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา ภายใตหลักความเสมอภาค เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ”

ปกหลัง

