ขาวประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311
3หองสมุดงของหนู
เปพดม
โลกใหม
ขาวจากหนั
สือพิม
ติชน ใบเล็กฉบับประจําวันที่ 30

เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หนา 7

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

การเตรียมรับวิกฤตเศรษฐกิจ ที่จะกระทบกับการอุดมศึกษาไทย
โดย สุชาติ เมืองแกว

ความนํา
ในชวงป 2550-2552 ภาวะเศรษฐกิจโลกไดสงผลใหเศรษฐกิจทุกประเทศ
ถดถอยลง อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ํา เนื่องมาจากการ
ลงทุนและการใชจายเกินตัว โดยขาดระบบการควบคุมจากภาครัฐที่มีในระบบ
ตลาดเสรี (Free market) และระบบการคลังที่มีการเก็บภาษีที่ไมประสบ
ผลสําเร็จในระดับการลงทุนขนาดใหญและขนาดกลาง มีผลใหรายไดไม
เพียงพอกับรายจาย (Expense over Income)
สงผลทําใหมีการเลิกจางงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ คนวางงาน
เพิ่มขึ้น รายไดครัวเรือนลดลงทําใหอํานาจการซื้อของประชาชนลดลงตามไปดวย
โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีการผลิตสินคาและนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศจํานวนมาก เพราะมีพลเมืองประมาณ 240 ลาน
สถานการณดังกลาวมีผลตอประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (EU) และเอเชียเปนอัน
มาก ทั้งการสั่งซื้อสินคาลดลง กระแสเงินดอลลารถูกเก็บเพื่อเก็งกําไร การลงทุน
ชะลอตัวหรือปดกิจการไป เพื่อลดการขาดทุนจากรายจายประจํา โดยเฉพาะคาจาง
พนักงาน
ผลกระทบดังกลาวนี้ไดสงผลกระทบตอประเทศไทยรวดเร็วมาก โรงงานหลายแหง
ไดปดกิจการไป เชน โรงงานดานเครื่องนุงหมเสื้อผา มีการลดกําลังการผลิตดาน
อุตสาหกรรมยานยนตและเครื่องไฟฟา นักทองเที่ยวลดจํานวนลง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดคาดการณวา
ประเทศไทยจะมีคนวางงานเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมประมาณ 1.5 ลานคน และสงผลให
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กําลังแรงงานใหม เชน บัณฑิตระดับปริญญาตรี และโท ลดการจางตามไปดวย หรือ
หากจะมีการจางก็จะไดรับคาตอบแทนต่ํากวาอัตราที่กําหนด
ขอมูลทั้งหมดนี้มีผลกระทบตอการวางแผนการรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเปนอยางยิ่ง
และมหาวิทยาลัยจะตองมีการเตรียมรับเรื่องนี้ในลักษณะพิเศษ โดยเร็วไว ทั้ง
แผนการรับนักศึกษาใหม การปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับการมีงานทํา การสรางงาน
ใหบัณฑิตมีงานทํารวมกับสถานประกอบการ การพัฒนาผูวางงานใหมีศักยภาพใน
การปรับตัวกับงานใหม พื่อลดปญหาการไมมีงานทํา ปญหาแรงงานกึ่งฝมือ
และสุดทายคือภาวะของผูปกครองที่มีรายไดต่ําอาจจะชะลอสงลูกหลานเขาศึกษา
ตอในการศึกษาระดับอุดมศึกษาลง เพื่อรักษาระดับรายรับกับรายจายใหเหมาะสม
คาดวาสถานการณเชนนี้จะกระทบกับประเทศไทยประมาณ 5 ป (2551-2554)
สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรตองเตรียมการรับกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
มหาวิทยาลัยจะตองเรงดําเนินการดังนี้
1.ปรับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตรที่เคยทําไวเสนอรัฐบาลไปแลวใหม ทั้ง
ปริมาณการรับนักศึกษาในคณะตางๆ เปาหมายผลผลิตใหเหมาะสมโดยทําใน
ระดับมหภาพ และจุลภาค คือในระดับประเทศมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ทุก
ระดับการศึกษา
2.ปรับแผนดานการเงิน รายไดและรายจาย จากเดิมที่เคยประมาณการรายไดจาก
รัฐบาล รายไดจากคาเลาเรียน หรือคาบริการตางๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณจริง
ในป 2552-2554 คาดวารัฐบาลจะเก็บภาษีไดลดลงจากเปาหมาย ประกอบกับวิกฤต
ภายในประเทศและความขัดแยงทางการเมืองในป 2549-2551 ไดสงผลใหการ
ลงทุนชะลอตัวลงมาก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจากเดิมคาดวาในป
2552 จะเติบโตขยายตัวประมาณรอยละ 4.5-5 จะลดลงเหลือประมาณรอยละ 1.5-2
หรือลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของเปาหมายเดิม
สถานการณเชนนี้จะสงผลใหรายไดของประเทศไทยลดลง เมื่อรายไดลดลงการ
จัดสรรงบประมาณรายจายก็จะลดลงตามไปดวย ถึงแมรัฐจะขยายวงเงินกูภายนอก
หรือระดมเงินจากประชาชนโดยการออกพันธบัตรก็ยังไมเพียงพอกับรายจาย
ดังนั้น โอกาสที่จะทําไดคือรัฐตองปรับลดรายจายภาครัฐลง เพื่อไมใหเกิดภาระ
ผูกพันเกินตัวหรือสรางภาระหนี้สินทั้งทางตรงและทางออม
3.มหาวิทยาลัยจะตองรีบปรับโครงสรางการบริหารที่อุยอาย ใหญโตเกินกําลัง
งบประมาณใหกระชับกะทัดรัดเหมาะสมในลักษณะจิ๋วแตแจว (small and smart)
ลดหนวยงานที่ไมจําเปนลง ยุบรวมหนวยงานระดับภาควิชา คณะ สํานักลง เพื่อลด
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รายจาย
หรือบางแหงมีวิทยาเขตหรือศูนยการศึกษานอกที่ตั้งหลัก อาจจะตองทบทวนความ
เหมาะสมของรายไดและรายจาย เพื่อลดรายจายประจําลง และไมกอหนี้ในการ
ลงทุนเกินตัว
แมจะมีเงินคงคลังสํารองไว ก็ควรเก็บเงินดังกลาวไวเพื่อการลงทุนดานบุคลากรจะ
ดีกวาการลงทุนขยายงานที่มีภาระผูกพันระยะยาว
4.มหาวิทยาลัยจะตองปรับระบบการบริหารจัดการและระเบียบตางๆ ภายในให
เหมาะสม ลดการใชจายที่ไมจําเปนลง เชน คาสาธารณูปโภค คาตอบแทนบางสวน
คาวัสดุสํานักงาน เพราะถือวาการลดรายจายก็เปนการเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง
5.มหาวิทยาลัยจะตองเรงปรับหลักสูตรที่มีอยูใหเหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและบัณฑิต ใหมีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อลดปญหาการวางงาน เชน จัดสอน
เพิ่มเรื่องภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเวียดนาม ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
อาหรับ ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟตแวรใหมๆ
ทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพอิสระ เชน ดนตรี ศิลปะ การเกษตร หรือธุรกิจขนาดยอม
โดยฝกอุปนิสัย ความมีระเบียบ วินัย อดทน ซื่อสัตย ความจงรักภักดี และนิสัยใฝ
เรียนรูเพิ่มเติมนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจะเปดหลักสูตรเรียนเปนปริญญาคูขนาน
(Double Degree Programme) เพื่อเพิ่มทักษะที่หลากหลายในตัวบัณฑิต
หลักสูตรบางหลักสูตรอาจจัดอบรมใหฟรีแกนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จะจบใหมปนี้หรือ
ประชาชนผูสนใจ เพื่อเปนการตอบแทนสังคมในภาวะวิกฤต ก็จะเปนอีกทางหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยชวยกันพัฒนาศักยภาพของคนเตรียมรับสถานการณที่จะฟนตัวใน
อนาคตดวย
6.มหาวิทยาลัยอาจจะตองมีการปรับอัตราคาเลาเรียนใหเหมาะสม รวมทั้งวิธีการจาย
เปนรายภาคการศึกษาใหยืดหยุนมากขึ้น เชน การผอนชําระเปนรายงวดหรือให
ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่ผูปกครองมีรายไดลดลงและมีปญหาทางเศรษฐกิจ หรือ
ลูกที่ตองรับภาระในการศึกษาเกิน 3 คน เพื่อใหโอกาสในการศึกษาจนสําเร็จ
7.มหาวิทยาลัยจะตองเรงสรางความตระหนักในภาวะเศรษฐกิจใหกับบุคลากร
คณาจารยและนิสิตนักศึกษาใหประหยัดการใชจายที่เกินตัวและไมจําเปนลง เพื่อ
รักษารายไดที่ลดลงของภาครัฐและภาคครัวเรือน
8.มหาวิทยาลัยจะตองวางแผนใชเงินรายไดที่มีอยูใหเหมาะสมกับกิจกรรมสําคัญและ
ไมผูกพันระยะเวลานานเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นระยะตอไป โดย
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือทีมทํางานดานการปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจการบริหาร กฎระเบียบขอบังคับที่ลาสมัยหรือมีมากจน
ปฏิบัติตามไมทัน และปรับแผนยุทธศาสตรใหทันสมัยเหมาะสม เปนเสมือนหนวยเฝา
ระวังที่จะคอยเตือนใหฝายบริหารเรงปรับตัวอยางรวดเร็ว
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9.มหาวิทยาลัยควรจะวางระบบการทํางานใหครบวงจรการผลิตบัณฑิต (Product
Cycle) กลาวคือ จัดการอบรมทักษะความรูใหมๆ ที่จาํ เปนใหกับนักศึกษาหรือศิษย
เกาแลวจะตองมีทุนใหยืม หรือกูยืมระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยถูก เพื่อใหนักศึกษา
หรือบัณฑิตไดกูยืมไปลงทุนระยะยาว ตามกิจกรรม/โครงการธุรกิจขนาดยอม เชน
50,000-200,000 บาท เพื่อสรางงานและผอนชําระระยะยาว เชนเดียวกับกองทุน
SME
หรือนักศึกษาอาจรวมทุนกันตั้งบริษัทธุรกิจรานคาปลีก อาหาร เกษตร วัสดุเคมี
เครื่องเขียน แบบเรียน หรือนําความรูจากงานวิจัยไปพัฒนาตอยอด เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม
ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะมีกองทุนสรางงานบัณฑิตรวมกับสถาบันการเงิน
ภาคเอกชน เปนเงินไวใหกูยืมอีกทางหนึ่ง
อนึ่ง การเตรียมการตามขอคิดเห็นนี้ มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบขอมูลสารสนเทศที่
เปนแนวทางตัดสินใจของนักศึกษาหรือบัณฑิตดวย ก็จะชวยคลี่คลายปญหาการมี
งานทําของบัณฑิตได และชวยประเทศไทยใหผานวิกฤตไดอีกทางหนึ่ง ไหนๆ ก็จะ
ชวยกันผลักดันดานการเมืองใหพนภัยมาระดับหนึ่งแลว ก็ชวยกันพิจารณาดานวิกฤต
เศรษฐกิจชะลอตัวอีกสักเรื่องก็จะชวยสังคมไทยไดมากทีเดียว
10.มหาวิทยาลัยจะตองปรับระบบและวิธีการประชาสัมพันธสื่อสารใหคนใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ผูปกครองไดเขาใจขั้นตอน และกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณภาวะวิกฤตอยางถูกตอง ชัดเจน และรวมมืออยางจริงใจ
หนา 7
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