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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

"อธิการบดี"ท่ัวปท.ลงมติ ไมขึ้นคาหนวยกิตป"52 
 
 
มติอธิการบดีท่ัว ปท.ไมขึ้นคาหนวยกิตป"52 หลังไทยสอเคาเจอ
วิกฤตเศรษฐกิจ "ธรรมศาสตร"เผยลาสุดเพิ่งขึ้นไปเมื่อปกอน สวน"
เชียงใหม-ขอนแกน-อุบลฯ"ชะลอปรับเพิ่ม 4-5 ป สํานักงบฯยอมรับ
รัฐถังแตก ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบฯตามความสําคัญ 
 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยแมโจ นายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยา ลัย
นเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปดเผยภายหลังการ
ประชุมวา ที่ประชุม ทปอ.ไดขอความรวมมือจากทุกมหาวิทยาลัย ใหชะลอการเพิ่มคาหนวยกิต 
หรือคาเลาเรียนของนิสิตนักศึกษา ในปการศึกษา 2552 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งขอให
จัดสรรทุนการศึกษาชวยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ประสบปญหา นอกเหนือจากการกูยืมเงินจากกองทุน
เงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการหามาตรการรองรับบัณทิตที่กําลังจะจบใหม แตยังไมมีงาน
ทํา ดวยการจัดฝกอบรมระยะสั้น หรือการทํางานชวยเหลือมหาวิทยาลัย 
 
นายมณฑลกลาววา ที่ประชุมยังพิจารณาถึงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษาใน
ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสช่ันสกลาง ประจําปการศึกษา 2553 ซึ่ง ทปอ.และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา (สกอ.) ไดสงแบบสอบถามถึงทุกมหาวิทยาลัยที่รวม
คัดเลือกในระบบแอดมิสช่ันสกลาง และแจงรายวิชาเพิ่มในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและ
วิชาการ (PAT) โดยขอใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม เพื่อ สกอ.จะทยอยประกาศลงเว็บไซต
โดยเร็ว รวมทั้งขอความรวมมือทุกมหาวิทยาลัยจัดสงแบบสอบ ถามถึงขอมูลการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดวยระบบตรง หรือแอดมิสช่ันสตรง ทั้งรายวิชา และคานํ้าหนักใน
การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และ PAT โดยขอใหจัดสงภายในเดือนธันวาคม หรืออยางชา
เดือนมกราคม 2552 
 
"ที่ประชุมยังขอความรวมมือกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) ในการใชผลการ
สอบ GAT และ PAT ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาประจําปการศึกษา 2554 โดย กสพท.อาจจัด
สอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติม เพื่อไมใหเด็กตองวิ่งรอกสอบ เชนเดียวกับแอดมิสช่ันสตรงที่อยากให
มหาวิทยาลัยใชคะแนนจากการสอบ GAT และ PAT แทนที่จะจัดสอบเอง ซึ่งตองเสียคาใชจาย
มาก ขณะเดียวกัน ยังอํานวยความสะดวกใหกับเด็กไมตองวิ่งสอบหลายแหง" นายมณฑลกลาว 
 
นายมณฑลกลาววา ที่ประชุม ทปอ.ยังมีมติเห็นชอบแตงตั้ง นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการ บดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธาน ทปอ. ประจําป 2552 และรองประธาน ทปอ. ประกอบดวย 
นายพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหา วิทยาลัยเชียงใหม (มช.) และนายสุรพล นิติไกรพจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันท่ี  9    เดือนธันวาคม  พ.ศ.2551  หนา   1 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ดานนายพงษศักดิ์กลาววา มช.มีนโยบายไมปรับขึ้นคาหนวยกิตอยูแลว และชวง 3-4 ปน้ีจะไมขึ้น
คาหนวยกิต ทั้งน้ี คาหนวยกิตที่นักศึกษาจายอยูในปจจุบันต่ํากวาคาใชจายจริง เพราะรัฐจัด
งบประมาณอุดหนุนสวนหนึ่ง นอกจากการไมปรับคาหนวยกิตแลว มช.จะมีมาตรการชวยเหลือโดย
จะขยายเวลาใหแกนักศึกษาที่เรียนจบ ไดฝกงานไปกอน เพื่อใหมีโอกาสไดทํางาน รวมทั้งจะเสนอ
รัฐบาลใหมีแผนชวยเหลือนักศึกษาเหลาน้ีใหมีงานทําดวย 
 
นายสุรพลกลาววา มติดังกลาวไมสงผลกระทบกับ มธ. เพราะตั้งใจจะไมปรับเพิ่มคาเลาเรียนในป 
2552 อยูแลว โดย มธ.จะพิจารณาปรับเพิ่มคาเลาเรียนทุก 4 ป ซึ่งลาสุด สภา มธ.เพิ่งมีมติใหขึ้น
คาเลาเรียนเมื่อปการศึกษา 2550 โดยการปรับขึ้นคาเลาเรียนจะมองวา นักศึกษาควรรับผิดชอบคา
เลาเรียนรอยละ 20-30 โดยมีอัตราเงินเฟอ และดัชนีผูบริโภคมาประกอบกัน 
 
นายสุมนต สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) กลาววา มข.ยังไมมีนโยบายปรับขึ้น
คาหนวยกิต หรือคาเลาเรียนในปการศึกษา 2552 เพราะเปนหวงเรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่คาดวาจะ
ไมดีในปหนา ทั้งน้ี มข.ปรับคาเลาเรียนครั้งลาสุด เมื่อ 3 ปกอน  
 
นายประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) กลาววา เห็นดวยกับมติ 
ทปอ. และ มอบ.ตั้งใจจะไมขึ้นคาเลาเรียนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ และจะไมขึ้นคาเลาเรียนไปอีก 4-
5 ปขางหนา เพราะเห็นวาคาเลาเรียนที่เก็บจากนักศึกษาในขณะนี้ สามารถดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยไดโดยไมไดรับผลกระทบ อีกทั้งนักศึกษาที่มาเรียนสวนใหญอยูในภาคอีสานใต และ
มีฐานะยากจน อยางไรก็ตาม มอบ.ไดปรับขึ้นคาเลาเรียนไปเมื่อ 4-5 ปที่แลวชวงที่เศรษฐกิจเกิด
ภาวะเงินเฟอ  
 
 
"จริงๆ แลว ทปอ.มีมติเรื่องไมขึ้นคาเลาเรียน ควบคูกับการไมใหลดจํานวนผลิตบัณฑิตลง เพื่อ
แกไขปญหาบัณฑิตตกงานในป 2552 ซึ่งคาดวาจะมีบัณฑิตตกงานจํานวนมาก ที่ประชุมจึงมีมติวา 
เพื่อไมใหบัณฑิตที่จบออกไปกลายเปนแรงงานที่ไมมีงานทํา จึงควรดึงเขาสูระบบการศึกษา เพื่อ
สรางโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและเอก เพื่อเพิ่มความรู แทนที่จะเปน
บัณฑิตตกงาน นอกจากนี้ ถาเปนไปได มหาวิทยาลัยตางๆ ควรที่จะสรางงานใหกับนักศึกษาดวย" 
นายประกอบกลาว 
 
 
น.ส.วลัยรัตน ศรีอรุณ รักษาการรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กลาววา สํานักงบประมาณไมได
มีหนาที่อนุมัติงบฯใหแกมหาวิทยาลัยตางๆ สํานักงบฯเปนเพียงผูนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง และการที่ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบฯคาตอบแทนพนักงานใหพนักงานใน
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐทั้ง 7 แหง 1.4 เทาของเงินเดือนเริ่มตนก็นาจะเพียงพอแลว เพราะหากพูด
กันตามจริง เวลานี้งบกลางของประเทศไมมีแลว รัฐบาลมีภาระหนัก และงบ กลางที่ตั้งไวในป 
2552 ไมไดมีมากมาย ขณะเดียวกัน ไมคิดวาประเทศจะประสบภาวะวิกฤตมากมายขนาดนี้ เชน 
สถานการณทางการเมือง นํ้าทวม เปนตน ลวนแตตองใชงบฯกลางแกไขปญหาทั้งสิ้น ดังน้ัน การ
จัดสรรงบจึงตองจัดตามลําดับความสําคัญ จึงขอใหมหาวิทยาลัยไปจัดลําดับความสําคัญ 
 
หนา 1 


