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Introduksyon
Papel ngedukasyong tersyero

•pagbibigay ng mga kasanayan

•daan tungo sa kakayahang kumita sa mga indibidwal

•paghubog ng mga espesyalista na bahagi ng yamang-

kaalaman
•paglalatag ng imfrastuktura sa pananaliksik at pagpapaunlad

Dahilan sapagsusukat nggastos saedukasyon
•mapalawak ang mga panlipunang benepisyo ng edukasyon

•magamit bilang batayan sa wastong pamamahagi ng mga

yamang publiko

•mapalawak ang bilang ng mga mabibiyayaan ng lalong mataas
na edukasyon



Introduksyon
Kakulangan ng mga kasalukuyang pamamaraan sa pagsusukat ng
gastos saedukasyon

Una, hindi sapat ang datos upang isagawa ang angkop na

pagtatantiya ng gastos

Ikalawa, hindi isinasagawa ng mga pamantasan ang pagsusukat ng

kanilang gastos upang itakda ang presyo o tuition nito

Ikatlo, iba’t ibang layunin ang itinataguyod ng mga pamamaraan ng

pagsusuring pananalapi sa mga kolehiyo at pamantasan



Mga Layunin

1
Ilahad ang iba’t ibang pamamaraan ng pagsusukat ng gastos sa
edukasyon

2
Suriin ang mga bisa at kakulangan ng mga pamamaraang tinukoy

3
Ilahad ang isang alternatibong pamamaraan ng pagtatantiya ng
gastos sa kolehiyo

4
Sukatin ang gastos ng edukasyon ayon sa alternatibong
pamamaraan

5
Ihambing ang gastos ng mga pamantasan ayon sa alternatibong
pamamaraan



Papel ng Pamahalaan sa Edukasyon
Mgamotibasyon ng gobyerno upang tugunan ang paglalaan ng

lalongmataas naedukasyon
•PampublikongDimensyonngEdukasyon

•Tumatagos sa iba’t ibang larangan ng lipunan ang mga benepisyo sa

edukasyonnatinatamasangmga indibidwalo pamilyanito.

•Distorsyonokakulangansabilihanngpondo

•Maramiparingmga indibidwalangdi kayangmakapag-aral

•Mapalawakangmgabenepisyongpanlipunan
•pagtaasngproduktibidadng mgamanggagawa

•Itaguyodangpananaliksikatpaglilingkod
•pinahuhusaynitoangpamamaraanngpagtuturo

• likasnagawaingpampublikoat maymgabalik sapangkalahatanglipunan



Papel ng Pamahalaan sa Edukasyon

1
Tustusan ang edukasyon ng mga indibidwal na

humaharap sadistorsyon sabilihan ngpondo

2
Mapalawak ang mga panlipunang ambag ng mga

pamantasan sa pagtatayo ng imfrastrukturang

pananaliksik



Mga Pamamaraan ng Pagsusukat

sa Gastos ng Edukasyon
NormatibongPagpopondo

Pamamaraang gumagamit ng tinantiyang pamantayang gastos ng bawat yunit ng

nabuong produksyon o output ayon sa hinahangad na layuning panlipunan, ekonomiko at

pulitikalngpamahalaan.(Santiago etal.,2001).

Ang tradisyonal na pamamaraan sa pagpopondo ng mga pampublikong kolehiyo at

pamantasan (SUC) ay nakabatay sa pinagkasunduang badyet para sa mga sangkap sa

produksyontuladngpasweldoat ibapanginaasahanggugulin.

Batay sa tatlong pangunahing gawain ng mga kolehiyo at pamantasan na pagtuturo,

pananaliksikatpaglilingkod,angmganabuongproduktoooutputaymaaaringsukatin

•bilangngmagsisipagtapos

•kaukulangkasanayanngmgamagsisipagtapos

• bilangngpananaliksikatpablikasyon,

•pakikisangkotngpamantasansakomunidadatpamahalaan.



Mga Pamamaraan ng Pagsusukat

sa Gastos ng Edukasyon
NormatibongPagpopondo

DalawangMotibosaPagpopondongmgaSUCs

• Motibongmamimili

• Anginteres na mamili ngmga serbisyo upang mapataas ang mga panlipunang

benepisyongedukasyon

• Motibongmakapaglikom

• Layunin ay mapalawak ang yamang pisikal ng mga pampublikong kolehiyo at

unibersidad

ImplikasyonngmgaMotibo

• MotibongMamimili

• Maaring ibigay sa mga pribadong institusyon ang paglalaan ng lalong mataas

naedukasyonkungsilaaymasepisyente



Mga Pamamaraan ng Pagsusukat

sa Gastos ng Edukasyon
Mgamodelongpagtantiyanggastos saedukasyon

Kaunti ang mga pagsusuri sa pagtatantiya ang gastos sa edukasyon sa lalong mataas na edukasyon
ditosaPilipinas

• mahirap malikom ang mga datos na kinakailangan upang maisagawa ang pagtatantiya ng
gastos

Matagal nang isinasagawa ang mga pagkukwenta ng gastos ng mga gawaing akademiko sa mga
pamantasansaEstadosUnidos

•nagsimulapaitonoongdekadang1890

Mgakatangiannggastossa lalongmataasnaedukasyon
•pagkakaroonngekonomyasaeskala(DoiatRussell,1960atHanson,1964)

•pagdamingestudyanteaynagpapababasagastos

•pagkakaroonngekonomyasakaranasan(Elmore,1953,)
•pag-uulit ng mga gawain at prosesong akademiko ay maaaring makapagdulot pagbaba

nggastos.



Mga Pamamaraan ng Pagsusukat

sa Gastos ng Edukasyon
Mgamodelongpagtantiyanggastos saedukasyon

Ang paggamit ng konsepto ng isinakripisyong halaga (opportunity cost) sa

pagtatakda ng gastos sa lalong mataas na edukasyon ay isinagawa noong dekada

1960’s (Witmer, 1972).

•ang inaasahang kikitain ng mga estudyante kung hindi sila nag-aaral ay isang

sukatanng isinakripisyonghalaga

• ang isinakripisyong halaga ay gastos sa pag-aaral na dapat idagdag sa
tradisyonal na bahagi ng mga tuwirang gastos, di tuwirang gastos at guguling

kapital.

Pinagtatalunansapagsukat isinakripisyonghalaga

•ayon sa inaasahang kita bunga ng desempleo (unemployment) (Schultz, 1960;

Blitz,1962; at Bowman, 1966)

•ayon o sadi lubosnaempleo(under-employment) (Blitz, 1962).



Mga Pamamaraan ng Pagsusukat

sa Gastos ng Edukasyon
Mgamodelongpagtantiyanggastos saedukasyon

Pag-aaralninaSantiago,Largoza at Conchada(2003)

• isang panimulang modelo sa pagtutuos ng gastos sa mga kolehiyo at

pamantasan

•layunin ang makagawa ng isang formula na susukat sa gastos sa bawat

estudyantesa bawatkurso

•pagkakaroon ng ekonomya sa eskala bunga ng paglaki ng bilang ng mga
estudyantena nagpapababasayunitnagastos saMOOE

•maliban sa laki ng klase, ang istruktura ng kaguruan ay isa ring mahalagang salik

nanagpapabagosagastos

•pagkakaroon ng paglilipat ng gastos at pagtulong mula sa mga malalaking

programa at mababang gastos tungo sa mga programang na malilit ang bilang

ngestudyantekaya’tmatataasanggastos



Ang Konsepto ng Pangkaraniwang Guro

Tinignan ang pangunahing gastos sa pagpapatakbo ng pangkaraniwan o average

nakurso.

•mahigit sa 50% sa gastos sa pagpapatakbo ng pangkaraniwang kurso ay

natutungkol sa gastos sa guro

•tukuyin ang konsepto ng pangkaraniwang guro at ang kaakibat na gastos ng

pangkaraniwangguro.

Ang pangkaraniwang guro ay ang pinagsama-samang uri ng mga guro ayon sa

kwalipikasyon at relatibong bigat nito sa kabuuang dami ng mga guro. Ito ay

maipapakitasa sumusunod:

����� =� ����
����



Kung saan ang

PGFTE = Pangkaraniwang guro na sinukat sa katumbas na bilang ng ganap na

guro

FTEi = bilang ng guro sa ranggong i na sinukat sa katumbas na bilang ng ganap

na guro

TFTE = kabuuang bilang ng mga guro na sinukat sa katumbas na bilang ng ganap

ng guro

Angbahaginggrupongmgaguronanasaranggong isa indeksngpangkaraniwangguroay 

ipinakikitangformulang:

����� =� ����
����

Ang Konsepto ng Pangkaraniwang Guro

	���� =
����
����



Ang bahagi ng sweldo ng mga guro sa ranggong i sa sweldo ng pangkaraniwang

guro sa loob ng isang termino o semestre ay ipinakikita ng formulang: 

Ang Konsepto ng Pangkaraniwang Guro


���� = 	���� 	× 	����
kung saan:

WSPTi = bahagi ng sweldo ng mga guro sa ranggong i sa sweldo ng

pangkaraniwang guro sa loob ng isang termino o semestre

BFTEi = bahagi ng grupo ng mga guro sa ranggong i sa indeks ng pangkaraniwang

guro

SPTi = ang sweldo ng guro sa ranggong i sa isang termino o semestre

Sweldo ng pangkaraniwang guro

•pinagsama-samang bahagi ng sweldo ng sweldo ng mga guro sa lahat ng

ranggo. Batay sa ranggo at bigat ng dami ng mga guro sa ranggong i sa

kabuuang dami ng mga guro

•Ipinakikita ito sa sumusunod na formula:

�� = 	�
����
�
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Sweldo ng guro bawat yunit, TCPU

Ang Konsepto ng Pangkaraniwang Guro

���� =	 ��
��	 × ��������

Kung saan

TCPU = sweldo ng pangkaraniwang guro bawat yunit

TC = sweldo ng pangkaraniwang guro sa isang termino/semestre

NS = bilang ng klase/kurso ng isang ganap na guro

FCHS = bilang ng inilalaang oras ng guro sa bawat klase/kurso

SCHS =bilang ng kabuuang inilalang oras ng mga estudyante sa bawat

klase/kurso



At upang makuha ang tinatantiyang gastos bawat yunit, ECPU, ay ipinakikita sa

formulang:

Ang Konsepto ng Pangkaraniwang Guro

���� =	�������

Kung saan

ECPU = ang tinatantiyang gastos bawat akademikong yunit

TCPU= sweldo ng pangkaraniwang guro sa isang termino/semester bawat yunit

STC = proporsyon ng badyet na inilalaan sa sweldo ng mga guro



Mula sa Commission on Higher Education (CHED)

•nakalikom ng mga datos sa lahat ng mga kolehiyo at 
pamantasan sa buong bansa tungkol sa bilang ng guro, 
kanilang ranggo, sweldo at dami ng hinahawakang klase sa

loob ng isang termino/semetre

•mula sa mga pangkaraniwang guro nasukat rin ng modelo
ang sweldo ng pangkaraniwang guro

•nagbigay ng tatlong panukalang sweldo (pinakamababa, 

katamtaman at pinakamataas) dahil ang sweldo ng mga guro ay 
hindi lantarang ibinibigay sa data base

•nagbigay ng panukalang bilangsa laki ng klase at proporsyon ng
badyet na inilaaan sa sweldo ng mga guro. 

Mga Datos



Mga Resulta

Pamantasan

Average 

na Bilang

ng mga

Kurso sa

bawat

Guro sa

bawat

Termino

Ipinagpapalagay

na Taunang

Sweldo

Gastos Bawat Yunit

Gastos sa

Pagtuturo

bawat Yunit

bawat

Estudyante

Tinatayang

Kabuuang

Gastos

bawat Yunit

bawat

Estudyante

(.7)

Tinatayang

Kabuuang

Gastos

bawat Yunit

bawat

Estudyante

(.6)

Tinatayang 

Kabuuang 

Gastos 

bawat Yunit 

bawat 

Estudyante 

(.55)

Tinatayang 

Kabuuang 

Gastos 

bawat Yunit 

bawat 

Estudyante 

(.5)

DLSU* 4.06 Katamtaman 2,020.15 2,885.94 3,366.92 3,673.01 4,040.31

FEU 5.36 Katamtaman 1,233.34 1,761.91 2,055.56 2,242.43 2,466.68

ADMU 2.86 Katamtaman 1,846.81 2,638.30 3,078.01 3,357.83 3,693.62

SLU 5.95 Katamtaman 1,045.19 1,493.12 1,741.98 1,900.34 2,090.38

USC** 5.59 Katamtaman 139.34 213.34 248.90 271.52 298.68

XU 4.28 Katamtaman 702.29 1,003.28 1,170.49 1,276.90 1,404.59

SU 5.89 Katamtaman 722.48 1,032.12 1,204.14 1,313.61 1,444.97

AUF 5.84 Katamtaman 694.26 991.81 1,157.11 1,262.30 1,388.53

UA&P 2.45 Katamtaman 1,576.125 2,251.61 2,626.88 2,865.68 3,152.25

Gastos sa pagtuturo bawat yunit at tinatantiyang gastos bawat yunit bawat

estudyante sa mga piling pribadong pamantasan. Ipinagpapalagay na 30 ang

bilang estudyante sa bawat klase



Mga Resulta
Average na gastos sa pagtuturo bawat yunit at tinatantiyang kabuuang gastos bawat
yunit bawat estudyante sa mga piling pribadong kolehiyo at pamantasan sa iba’t ibang
rehiyon. Ipinagpapalagay na 30 ang bilang ng mga estudyante sa bawat klase

Rehiyon
Bilang ng mga 

Kurso 

Ipinagpapalagay na 

Taunang Sweldo 

Gastos sa 

Pagtuturo bawat 

Yunit bawat 

Estudyante 

Tinatayang

Kabuuang Gastos

bawat Yunit

bawat Estudyante

(.7))

Tinatayang 

Kabuuang Gastos 

bawat Yunit 

bawat Estudyante 

(.6)

Tinatayang 

Kabuuang Gastos 

bawat Yunit 

bawat Estudyante 

(.55)

Tinatayang Kabuuang 

Gastos bawat Yunit 

bawat Estudyante 

(.5)

Region 1 Average 5.13 Katamtaman 464.68 663.83 774.46 844.87 929.36

Region 2 Average 5.45 Katamtaman 377.67 539.53 629.45 686.68 755.34

Region 3 Average 5.35 Katamtaman 657.05 938.64 1,095.08 1,194.64 1,105.58

Region 4 Average 5.03 Katamtaman 625.3 936.17 1,092.20 1,191.49 1,310.63

Region 5 Average 5.1 Katamtaman 395.64 565.2 659.4 719.3433 791.28

Region 6 Average 5.07 Katamtaman 521.11 744.44 868.52 947.47 1,042.22

Region 7 Average 5.56 Katamtaman 522.03 745.76 870.05 2886.15 1044.06

Region 8 Average 4.68 Katamtaman 424.38 606.26 707.31 771.61 848.77

Region 9 Average 5.46 Katamtaman 601.12 858.74 1,021.87 1,092.95 1,002.25

Region 10 Average 4.67 Katamtaman 518.29 740.41 863.81 942.34 1,036.57

Region 11 Average 4.99 Katamtaman 471.73 673.9 786.21 857.69 943.45

Region 12 Average 4.7 Katamtaman 511.03 730.04 851.71 929.14 1,022.06

Region 13 Average 4.4 Katamtaman 1,010.30 1,443.29 1,683.83 1,836.90 2,020.60

Region 14 Average 5.58 Katamtaman 635.9 908.43 1,059.83 1,156.18 1,271.80

Region 15 Average 5.06 Katamtaman 308.27 440.38 513.78 560.48 616.53

Region 16 Average 4.81 Katamtaman 400.74 572.48 667.89 728.61 801.47

Region 17 Average 5.03 Katamtaman 342.82 489.74 571.37 623.31 683.64

National Average 5.06 Katamtaman 516.94 741.01 865.69 1,057.05 1,013.27



Mga Resulta
Gastos bawat Yunit bawat Estudyante sa mga Matataas na Gastos na Pampublikong
Pamantasan at Kolehiyo at Tuition bawat Yunit . Ipinagpapalagay ang 90% Retention Rate 
ng mga nagsisipag-aral.

Matataas na Gastos na

Pampublikong Pamantasan at 

Kolehiyo

Gastos sa

Kawaning

Nagtuturo

bawat

Yunit

Iba pang 

Gastos

bawat

Yunit

Kabuuang

Gastos

Pampubliko

bawat Yunit

Tuition 

bawat

Yunit

MSU -- Tawi-Tawi College of 

Technology and 

Oceanography

4,589.28
3,260.49 

7,849.77 

25

University of the Philippines
1,920.43

2,902.30 
4,822.73 

1,000

Iloilo Science and Technology 

University 648.40
362.51 

1,010.91 

n/a

Mariano Marcos State 

University
452.25

550.20 
1,002.45 

100

Total SUCs: 20



Kongklusyon
Lumabas sa ating pagsusuri na ang mga gastos na nasukat ay hindi

nagkakalayo sa sinisingil na tuition ng mga pribadong kolehiyo at pamantasan.

•Nagpapahiwatig na mabibisa ang mga pribadong kolehiyo at

pamantasan sa pagpapatakbo ng kanilang institusyong akademiko

Samantala, sa mga pampublikong pamantasan at kolehiyo ang tuition na

sinisingil ay napakababang proporsyon ng kabuuang gastos na

pinopondohanngpamahalaan.

Kahit na ang tuition na sinisingil sa UP ay mas mababa kung

ihahambing sa tuition ng mga piling pribadong pamantasan sa

bansa, dahil napakataas nggastos na tinutustusanngpamahalahan

sapagpapatakbongUP lumalabas na halos doble anggastos sa UP

kaysa samgapribadongpamantasan.



KONGKLUSYON

Kung ang layunin ng normatibong pagpopondo ay ang

pamimili ng serbisyongpang-edukasyon

•mas makatitipid ang pamahalaan kung ang isasagawa

nitong mekanismo sa pagpopondo ng lalong mataas na

edukasyonay sapamamagitan ng scholarship ovoucher..

Ang pagpopondo ng pamahalaan ng lalong mataas na

edukasyon ay hindi lamang dapat ituon sa pagpapalawak ng

porsyento ngpartisipasyon ngmag-aaral

•dapat timbangin ito sa pagtugon sa mga layunin ng

institusyong akademiko tulad ng pagiging epsisyente nito sa

paggamit ng pondo, pagpapahusay ng mga institusyon at

pagigingmakabuluhan ngkanilangprograma.
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Maraming Salamat!


