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วิทยานิพนธฉบับนี้ มุงศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอการบริหารมหาวิทยาลัยและความเปลี่ยนแปลงตอสถานภาพ และสิทธิ
ประโยชนของบุคลากรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อออกนอกระบบราชการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่อยู
ในกํากับของรัฐบาล โดยมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….. ขึ้น
จากผลการศึกษาบทบัญญัติของมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศบางแหงพบวามีปญหาเรื่องบุคลากรเดิมกอนมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัย และยังพบประเด็นปญหาที่เกิดตอบุคลากรและ
การบริหารงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับของรัฐบาล ดังตอไปนี้
1.) ปญหาในการบัญญัติกฎหมายในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….. ซึ่งมิไดกําหนดใหความคุมครองในเรื่อง
สิทธิและประโยชนตอบแทนที่ไมต่ํากวาที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนดไว
ทําใหเกิดปญหาตอบุคลากรบางประเภทของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการที่จะไมไดสิทธิประโยชนที่ตนเคยไดรับ
2.) ปญหาเรื่องการใหความเสมอภาคและความเปนธรรมในบทเฉพาะกาลที่มีการกําหนดเรื่องสถานภาพและสิทธิประโยชนตอบ
แทนแกบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในทุกประเภท ขาดความชัดเจนและคลุมเครือทําใหไมทราบวาบุคลากรที่ไมใชขาราชการและลูก
จางสวนราชการ ซึ่งอยูในหนวยงานที่ไมใชสวนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน จะสามารถคงสภาพเดิมและไดรับสิทธิประโยชนเชน
เดิมหรือไม
จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่อยูในกํากับของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในตางประเทศทั้ง
ในดานการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะระบบการบริหารและโครงสรางของมหาวิทยาลัยตลอดจนการใหสิทธิและประโยชนตอบแทนแก
บุคลากรในมหาวิทยาลัยแลวคิดวา นาจะเปนตัวอยางที่ดีในการนําไปเปนแนวปฏิบัติไดตอไป ดังนี้
(1) ในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….. ควรมีการกําหนดใหความคุมครองในเรื่องสิทธิประโยชนตอบแทน
ไมต่ํากวาที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนดไว หรืออาจกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีอํานาจในการกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับใน
การบริหารงานบุคคลใหเนนความสําคัญในการใหความคุมครองในเรื่องสิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานไวโดยชัดเจน
โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญ เชน ความเทาเทียมกันในการจางงาน, การทําสัญญาจาง, คาตอบแทนในการทํางาน, สวัสดิการ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การจัดทําเอกสารในการจาง และคาชดเชย ในกฎหมายคุมครองแรงงานเพี่อความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมแกบุคลากรทุกคนเมื่อเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
(2) ใหสภามหาวิทยาลัย มีกรรมการที่มาจากตัวแทนของบุคลากรทุกประเภทในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมอยูดวย เพื่อคอยดูแล
และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อมิใหเกิดการขัดแยงระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคลากร
(3) ใหมีการกําหนดถึงสถานภาพและสิทธิประโยชนที่ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะพึงไดรับ โดยใหคํานึงถึงความเสมอภาค,
ความเปนธรรม แกบุคลากรทุกประเภท โดยชัดเจนและแนนอน
(4) ใหผูที่มีความรูดานกฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคลรวมอยูในคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อชวยแกปญหาในทาง
ปฏิบัติในบทเฉพาะกาล
(5) ใหมหาวิทยาลัยมีการจัดทําขอบังคับหรือปรับปรุงแกไขกฎทบวงในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อใหสอดคลองตองกัน
เนื่องจากยังมีการคงสภาพความเปนขาราชการของบุคลากรอยูในมหาวิทยาลัยดวย
(6) ใหมีการปรับปรุงในการบริหารงานบุคคล เพื่อใหสามารถดําเนินการตามเปาหมายและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ โดย
ปรับปรุงโครงสรางใหมีคณะกรรมการบริหารงานเพื่อคอยดูแลปญหาตาง ๆ แกบุคลากร ตลอดจนการบริหารงานควรเปนแบบการกระจายอํานาจ
และอิสระเต็มที่ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
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This thesis mainly studies on changes to administration of the university, status, interests and benefits of personnel in
Chulalongkorn University when she becomes autonomous as a university under state supervision through the enactment of the drefted
Chulalongkorn University Act B.E….. (the “Act”).
The study of the sct of Thai University under state supervision and some universities in other countries reveals that these
universities had human resource problems prior to their reformation and the study further found problems on human resource and
administration of Chulalongkorn University when she becomes university under state supervision as follows.
1. Problems in the drifted Chulalongkorn University Act that it does not provide adequate protection to university’s personnel at a
level equal to protection provided under the labour law. Some group of university staff will loose their existing benefits.
2. Problems in equality and falrness provided under the provisions during the grace period which are indefinite and ambiguous.
Whether statuses of university personnel who are neither bureaucrat nor state employees (of division which is not bureaucracy under the
Administation organization of the state Act, B.E. 2534) will remain unchanged and receive the same benefits after the reform.
This study had been analyzed in comparison of the act of Thai university under state supervision and universities in other countries both in
university, administration, especially management system, and university structure inciuding right and benefits of university personnel. The good illustration
from the study to be used as guidelines for Chulalongkorn University are proposed as follows.

1. The Drafted Act should determine protection on right and benefits of university’s personnel no less than protection provided
under labour law. Thedrafted Act may empower University Council to issue regulations on human resource management by definitely
emphasizing on protection in legal right and benefits pursuant to the labour law. The regulations particularly in significant matters are
characterized as equalization in employment, execution of employment contract, work compensation, security, safety, health and working,
environment, preparation of employment document and remuneration, in which labour law provides equality to all personnel when they
become university operation offices.
2. Members of University Council shall consist of representatives from every other fields in Chulalongkorn University Council
shall determine university’s polices relating to human resource management to prevent potential conflicts between university and its personnel.
3. Status and benefits for all university’s personnel shall be established giving regard to equality and fairness.
4. The crisis committee shall include expert in labour law and personnel management to resolve difficulties in operation during the
grace period.
5. University shall enact university’s by-law or amend existing ministerial regulation in considering academic title to conferm to
bureaucratic system.
6. Human resource management shall be improved to achieve target and increase academic excellence by revising organization
containing s management committee having function to manage and resolve problems for all personnel, University shall be decentralized and
fully independent in order to increase efficiency of personnel in the university.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่ง จากบุคคลหลายๆ
ทาน ซึ่งผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ
ทานรองศาสตราจารย สุดาศิริ วศวงศ ที่ไดกรุณาสละเวลา, แรงกาย, และความเมตตา
กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ รวมทั้งใหคําแนะนํา อบรมสั่งสอน และขอคิดเห็น
ตาง ๆ อันมีคุณคาทางวิชาการ และกรุณาตรวจแกไขจนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
ทานศาสตราจารยไพศิษฐ

พิพัฒนกุล

ที่กรุณาสละเวลาอันมีคารับเปนประธาน

กรรมการ, ทานศาสตราจารยเกษมสันต วิลาวรรณ, ทานอาจารย ดร.ฉันทิชย โสตถิพันธุ และทาน
อาจารย รังสฤษฎ จันทรัตน ที่กรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ

และไดใหคําชี้แนะที่มี

คุณคาดวยดีเสมอมา และผูเขียนขอขอบคุณเจาหนาที่ในหนวยงานราชการตาง ๆ ที่ไดให คําแนะนํา
ขอมูลตาง ๆ ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
ทายนี้ ผูเขียนใครขอกราบขอบพระคุณ คุณพอวิเชียร สิทธิผลกุล ซึ่งไดลวงลับไปแลว
ในขณะที่กําลังทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ซึ่งทานไดมีความหวงใยและสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้อยางดีที่สุด อีกทั้งคุณแมที่ใหกําลังใจและคอยชวยเหลือผูเขียนตลอดมา และหากวิทยานิพนธ
ฉบับนี้มีคุณคาหรือประโยชน กอใหเกิดผลดีดวยประการใด ๆ ผูเขียนขอกราบเทาใหทุกทาน ซึ่ง
สงเสริมใหผูเขียนมีความสําเร็จมาจนถึงระดับนี้ และหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับ
ไวแตเพียงผูเดียว
สุวดี กษีรสกุล

สารบัญ

บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.4 สมมติฐานของการศึกษาวิจัย
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2 การเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
2.1 คําที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
2.2 ลักษณะของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
2.3 ความเปนมาของการบริหารมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
2.4 หลักการและโครงสรางของการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมใชสวนราชการ
2.5 ความจําเปนที่ตองเปนมหาวิทยาลัยในกํากับดูแลของรัฐบาล
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ระบบการบริหารงานภายในของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันในการใหการ
ศึกษาในระดับสูง อันมีฐานะเปนสวนราชการที่อยูในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยนั้น เปนแบบการ
กระจายอํานาจ โครงสรางในการบริหารงานจะมีหนวยงานตาง ๆ มากมาย ทั้งที่อยูภายใตการควบ
คุมและกํากับดูแลของสํานักงานมหาวิทยาลัย และหนวยงานอิสระ หรือศูนยวิสาหกิจ เพื่อการ
เสริมสรางและพัฒนาภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารงานบุคคล การบริหารงบ
ประมาณ การเงินและการพัสดุ อยูในความควบคุมและกํากับดูแลภายใตหลักเกณฑของระบบราช
การที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป สําหรับกรม กอง ของระบบราชการ การดําเนินการตาง ๆ ตองยึด
ถือกฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ โดยเครงครัด ซึ่งการดําเนินการดังกลาว ไมเหมาะสมกับการบริหาร
งานสําหรับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการทางดานวิชาการ จําเปนตองทําการวิจัย และ
คนควา การที่จะตองยึดถือกฎเกณฑ และระเบียบตาง ๆ โดยเครงครัด ในบางกรณีก็อาจมีการขัดแยง
กับลักษณะการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองการความยืดหยุน ความคลองตัว อีกทั้งความ
ฉับไวในการดําเนินการบริหาร

เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงที่ตองสนองตอบใน

ความกาวหนาทางวิชาการได แตอยางไรก็ตาม การที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อการ
ปรับฐานะเปนหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐบาล

จากที่ไดมีการรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พ.ศ….. ขึ้นมา เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาตอไป
นั้น ถึงแมวาความสําคัญในพระราชบัญญัติดังกลาวจะยังคงใหมีการแบงการบริหารงานออกเปน 2
สายงาน แตวาในทางปฏิบัติอาจกอใหเกิดปญหาความสับสนวุนวายได ทั้งนี้เนื่องจากวาจะมีทั้ง
ระบบใหมและระบบเกาอยูภายใตการบริหารงานของหนวยงานเดียวกัน ซึ่งจะเปนปญหาในการที่
บุคลากรตางประเภทกันจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกันเพราะจะเปนไปไดยากในสภาวะ
การณเชนนี้ อีกทั้งตามรางพระราชบัญญัติฉบับใหม ในมาตรา 13 ที่ไดระบุให “กิจการของ
มหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

กฎหมายวาดวยแรงงาน

สัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยตองไดรับความคุมครองและประโยชนตอบแทนไมต่ํากวาที่กําหนดไวในกฎหมาย วา
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ดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน” การกําหนดหลักการดังกลาวนั้น แมวาจะ
เปนการสอดคลองกับการบริหารงานในรูปแบบที่เปนอิสระ ไมตองถูกตรวจสอบจากทางราชการ
เพราะไมไดอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

และกฎหมายวาดวยการแรง

งานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตถาหากไดคํานึง
ถึงบุคลากรที่เคยเปนขาราชการ ลูกจาง หรือบุคลากรหนวยงานอิสระ ซึ่งเคยไดรบั สิทธิประโยชน
ตางๆ แตจะตองถูกลด งด หรือยกเลิก ในสิ่งที่เขาเคยไดรับตลอดมา และยังจะไมไดรับความคุม
ครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ที่ลูกจางทั่ว ๆ ไปพึงไดรับตามพระราชบัญญัติคุม
ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีก ยอมเปนการไมยุติธรรมสําหรับบุคลากรดังกลาว เพราะถาเปนกิจการ
ของเอกชนทั่ว ๆ ไป ลูกจางจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยก็ควรที่
จะให ลู ก จ า งได รั บ การปฏิ บั ติ ที่ ไ ม น อ ยกว า กฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน

เพราะว า

มหาวิทยาลัยจะไมใชสวนราชการ และไมใชรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นเพื่อเปนการสรางหลักประกันใหแก
ลูกจางผูปฏิบัติงานจะไดเกิดความมั่นใจในการดํารงชีพ และการปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเกิด
ประสิทธิภาพ

ปญหาความแตกตางของสถานภาพของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจะตองจัดใหเปน

หนึ่งเดียวกันนี้ จะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย อาทิเชน ขาราชการที่รับราชการมานานและเคย
ชินกับระบบของราชการที่ไดยึดถือปฏิบัติมานาน อีกทั้งหนวยงานตาง ๆ ที่เคยติดตอประสานงาน
กัน ก็จะเกิดความสับสนอันจะทําใหการบริหารงานลาชาและไมพัฒนาเปนไปตามเปาหมาย หาก
วามหาวิทยาลัยแบงการบริหารงานออกเปน 2 สายงานควบคูกันไป อีกทั้งในการออกกฎระเบียบ
ขอบังคับก็จะตองกระทําทั้งสองแนวทาง ซึ่งจะทําใหไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะกอ
ใหเกิดปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติงาน ทั้ง ๆ ที่เปนหนวยงานเดียวกัน

และจะทําใหเกิด

ปญหาในดานอื่น ๆ ตามมาทั้งในดานของปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ หากวาไดมีการ
ลาออกจากงานเพราะงานบางอยางเปนงานที่ตองดําเนินการโดยตอเนื่อง อยางเชน กรณีของงาน
วิจัย อาจจะทําใหเกิดการสะดุดไมเปนไปตามระยะเวลาหรือไมบรรลุตามเปาหมายที่ไดตั้งไว
จึ งต องมีการแกไขบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..
มาตรา 13 เพื่อใหบุคลากรทุกประเภทของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อเขาเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของ
รั ฐ บาลจะไม ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาดั ง กล า วข า งต น โดยการแก ไ ขร า งพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ

3
มหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 13 ใหบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่อยูในหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ และเคยไดรับสิทธิประโยชนตอบแทนที่ไมต่ํา
กวาที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนดไวคงไดรับตอไป โดยศึกษาถึงความสําคัญของ
การคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัตคิ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และความจําเปนหรือความ
เหมาะสมที่ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพึงไดรับ

เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยที่มีการออก

จากระบบราชการและมีปญหาเรื่องบุคลากรเดิม กอนมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัย เชน
เดียวกับของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีกทั้งนําแนวปฏิบัติของการบริหารงานไมวาในเรื่องโครง
สรางและในเรื่องสิทธิและประโยชนตอบแทนของมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่อยูใกลเคียงกับ
ประเทศไทยที่มี ความเจริ ญกา วหนาทางดานวิชาการ มาเปนแนวทางนําเสนอในการจัดทํากฎ
ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานบุคคลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอไป
จึงเห็นความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาเพื่อหาทางแกไขปองกันปญหาที่อาจเกิดมีขึ้น เพื่อ
การรองรับสถานการณโดยจะศึกษาถึงรายละเอียด ของการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของ
รัฐบาลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบาง และกอใหเกิดปญหา
ทางกฎหมายในการจั ด ทํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย

พ.ศ…..

อยางไร เพื่อเปนแนวทางและขอเสนอแนะในการพิจารณา อันจะเปนการปองกันและแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่อาจมีหรือเกิดขึ้นมาภายในอนาคต อีกทั้งจะไดศึกษาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันตาง ๆ ที่ไดดําเนินการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับดูแลของรัฐบาลแลววามีปญหาหรือมีความ
คืบหนาในการดําเนินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนประการใดบางและเกิดปญหาอยางไร ทั้ง
นี้เพื่อนําไปพิจารณาในการปรับปรุงแกไข

รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..

มาตรา 13 และรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ในบทเฉพาะกาล โดยเฉพาะ
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ที่มีการกําหนดในเรื่องสถานภาพ และสิทธิตอบแทนของบุคลากรใน

จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาในเรื่ อ งการได รั บ ความคุ ม ครองในเรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละ
ประโยชนตอบแทนที่เคยไดรับสําหรับบุคลากร ทั้งนี้จะเปนการแกไขปญหาในการที่บุคลากรทุก
ประเภทของ

จุฬาลงกรณจะไดรับความเทาเทียม และเสมอภาคในการเปนผูปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต อีกทั้งยังสามารถแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลแบบคูขนาน ซึ่ง
จะเปนอุปสรรคในการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลไดอีกดวย ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยน
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แปลงฐานะของมหาวิทยาลัยแลวจะสามารถแกไขปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพได
เนื่องจากหลักการของการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล จะมีความเปนอิสระในการ
บริหารงานไดดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาตอบแทนแกบุคลากรไดเองทําให
สามารถสูกับตลาดแรงงานเอกชนได
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องโครงสรางของมหาวิทยาลัย และการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผลมาจากการออกนอกระบบราชการ เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กํากับดูแลของรัฐบาลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการที่บุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นาจะ
ไดรับความคุมครองในเรื่องสิทธิประโยชนตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไวในกฎหมายคุมครองแรง
งาน
3. เพื่ อทราบถึ งปญหาทางกฎหมาย และเสนอแนวทางแก ไ ขที่เหมาะสมในการ
บริหารงานบุคคลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. เพื่อหาแนวทางในการจัดทํารางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ……
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงหลักการ และการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของ
รัฐบาล โดยจะศึกษาถึ งความเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเคยอยูใ นระบบราชการของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่กอตั้งมานานแลว และแนวทางการบริหารงานบุคคลมีบุคลากรที่
มีสถานภาพที่แตกตางกัน โดยจะศึกษาจากการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ และเมื่อเปน
มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล ตลอดจนปญหาทางกฎหมายในการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ

จากเดิมที่เปนสวนราชการใหเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของ

รัฐบาล แนวทางตาง ๆ ในการปรับเปลี่ยนสถานะดังกลาว ตลอดจนสาระสําคัญของกฎหมายที่จะ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
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1.4 สมมติฐานของการศึกษาวิจัย
การที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดู
แลของรัฐบาล ทําใหตองมีการจัดทําพระราชบัญญัติฉบับใหม ซึ่งมีปญหาทางกฎหมายในการจัดทํา
โดยจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารงานดานตาง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสราง
ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงานดานบุคลากรที่ทําใหบุคลากรตองปรับเปลี่ยนสถานภาพไป
และการสูญเสียสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เคยไดรับ ตลอดจนการไดรับประโยชนตอบแทนที่ไมนอย
กวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานซึ่งบุคลากรควรจะไดรับเมื่อจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการแลว
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การวิจัยจะเปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) และวิเคราะหตัวบทกฎหมาย
(Legal Analysis) แยกเปน 2 วิธี คือ
1. วิจัยเอกสาร (Document Research) โดยจะศึกษาจากตําราในเรื่องการออกนอก
ระบบราชการของมหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงาน คําพิพากษาฎีกา
ในเรื่องคาชดเชย, การเลิกจาง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ร.บ.
องคกรมหาชน พ.ศ.2542, พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502, พ.ร.บ.การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2522, พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533,
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ.2535, พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เปนตน รวมถึงบท
ความ, วารสาร โดยรวบรวม และนํามาวิเคราะหหาขอสรุปเนื้อหาการวิเคราะหหาเหตุ และผล
2. วิจัยสนาม (Field Research) จะดําเนินการสัมภาษณเชิงสนทนากับเจาหนาที่ฝาย
บุคคลของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล เชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, เจาหนาที่
ของสํานักงานขาราชการพลเรือน และเจาหนาที่ฝายวิชาการของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

6
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในเรื่องโครงสราง และการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีผลทําใหสถานภาพ และสิทธิประโยชนที่เคยได
รั บ ของบุ ค ลากรเปลี่ ย นแปลงไป เมื่ อ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ออกนอกระบบราชการ เป น
มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
2. ไดแนวทางในการที่จะทําใหบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับความ
คุมครองในเรื่องสิทธิประโยชนขั้นต่ําในกฎหมายคุมครองแรงงาน
3. ทราบถึงปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล เมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบราชการ เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
4. ไดแนวทางในการตราพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ใหเหมาะ
สมตอไป

บทที่ 2
การเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
การเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํกา ับดูแลของรัฐบาล หมายถึง มหาวิทยาลัยมีอิสระจาก
อํานาจรัฐ บุคคล หรือองคกรของมหาวิทยาลัยจะตองถูกตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมให
มหาวิทยาลัยและนักวิชาการกลายเปนผูทําอะไรไดตามอําเภอใจ1
2.1 คําที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
- รูปแบบ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีองคประกอบ 4 ประการดังนี้2
1. ความมีอิสระในดานการวางจุดมุงหมายของสถาบัน
2. ความมีอิสระในการวางมาตราการดําเนินงาน
3. ความมีอิสระในการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ที่วางไว
4 การประเมินผลการดําเนินงาน
- การกํากับ
หมายถึง กระบวนการควบคุมดูแลการปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
โดยใชระบบการรายงานกลับอยางตอเนื่อง3 ดังนั้น การกํากับมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงหมายถึงความ
พยายามของรัฐในการที่จะกําหนดทิศทาง และตรวจสอบกิจการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของรัฐ ซึ่งรัฐมักใชเหตุผลพื้นฐาน 3 ประการ คือ

1

Allen, M.1998, The Goals of Universities, Miltondeynes ; SRHE and Open

University Press.
2

เรื่องเดียวกัน , หนาเดียวกัน

3

Harris , B.M.1985 , Supervision Bekoovior , New Jersey ; Prmtier-Hall
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1. เพื่อเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
3. เพื่อกระตุนการทํางานของมหาวิทยาลัย4
กระบวนการกํากับ5 ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดเปาหมายของการกํากับใหชัดเจนและแนนอน
2. กําหนดมาตรฐานงานและกําหนดเกณฑในการกํากับ
3. การประเมินผลการกํากับโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานงานที่กําหนดไว
4. แกไขปรับปรุงการกํากับใหถูกตอง
2.2 ลักษณะของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล จําเปนตองมีลักษณะสําคัญอยางนอย 4
ประการ6
ประการที่หนึ่ง
มหาวิทยาลัย

อิสระในการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองรองรับกับภารกิจของ

นั่นก็คือลักษณะการบริหารตองเกื้อกูลตอกระบวนการหาความรูและสรางความคิด

โดยอิสระของนักวิชาการ (การวิจัย การคนควาหาความจริง การเรียนการสอน กระบวนการถาย
ทอดและการวัดผลจนทายที่สุด คือการใหปริญญา) รวมถึง

การใหบริการแกสังคม การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน อิสระในการดําเนินการเหลานี้จะมีขึ้นไมไดถาหากมหาวิทยาลัย นัก

4

Skolnik, M.L.1987, State Control of Degree Grantine; The Establishment of a

Public Monnopoly IN Canada, In; C.Watson, (ed) Govermento and Higher Education, The
Legitimacy of Intervention. Toronto; Higher. Education Group, The Ontario Tnstitute for Studies
in Education.
5

Greenwood , E.Attibuted of a Profession , Social Work.2:44-55

6

วิจิตร ศรีสอาน , สภาอาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” , 2537
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วิชาการยังตองรับคําสั่งคําบัญชาจากภายนอกและหากเปนเชนนี้การศึกษา (Education) ระดับสูงสุด
ซึ่งเนนการแสวงหาองคความรูใหม และการเผยแพรความรูก็จะไมตางจากศูนยฝกอบรมทั่วไป
ประการที่สอง เมื่อการดําเนินการเพื่อใหภารกิจสําเร็จ โดยมีอิสระในตัวเองแลวเครื่อง
มือและวิธีการอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องการไดทรัพยสินและการเงินตองมีอิสระถาไมมีอิสระเสียแลว
ภารกิจประการแรกที่สําคัญที่สุดก็จะไมมีทางเปนอิสระได
ประการที่สาม

อิสระในตัวนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกลาวคือเมื่อมีผลงานในการคิด

คนและเผยแพรจนเปนที่ยอมรับ ก็ตองไดรับการยอมรับโดยไมตองคํานึงวา องคความรูที่คิดคนและ
เผยแพรขึ้นมาจะ "ถูกใจ" ใครหรือไม สิ่งนี้เรียกวา อิสระในการคิดคน
ประการสุดทาย อิสระที่จะจัดองคกรและกระบวนการภายในมหาวิทยาลัยใหเกื้อกูลตอ
ภารกิจใหมากที่สุด มหาวิทยาลัยตองอิสระที่จะจัดโครงสรางองคกรและระดมทรัพยากรมาดําเนิน
ภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มที่ เมื่อคนคิดพบแลว ความจําเปนขององคกรบางแหงก็
อาจจะยุบเลิกได

เรียกวา

อิสระในการจัดโครงสราง

นอกจากนี้ความเปน

"เอกเทศ"

(Autonomy) นั้น อาจเปนเพียงอิสระตามกฎหมายซึ่งสามารถยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ใดก็ได
2.3 ความเปนมาของการบริหารมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
ในสมั ย รั ฐ บาลที่ น ายอานั น ท ป น ยารชุ น เป น นายกรั ฐ มนตรี และมี น ายเกษม
สุวรรณกุล เปนรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย นายวิจิตร ศรีสอาน เปนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
มีบทบาทอยางมากในการสนับสนุนเรื่อง "สถาบันการศึกษาในกํากับรัฐบาล" และไดดําเนินการ
ผานทบวงมหาวิทยาลัย ดังนี้
ทบวงมหาวิทยาลัยไดเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สถาบันของรัฐที่เปนสวนราชการ

ทุกแหง ( 19 แหง) มาประชุมชี้แจงหลักการตาง ๆ ที่จะปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติทบวง
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งแตละแหงมีพระราชบัญญัติแตกตางกันใหเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ไมเปน
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สวนราชการ โดยมอบหมายใหอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบัน แตละแหงนําไปพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องดังกลาวนี้ ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทุกแหงเห็นดวยกับหลักการไดมีการประชุม
และสัมมนากันหลายครั้ง เพื่อหาขอดีขอเสียตลอดจนผลกระทบตาง ๆ เมื่อออกจากระบบราชการ
ในที่สุด มหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 18 แหง ยกเวนมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแสดงความประสงค
จะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย

ผูแทนมหาวิทยาลัย

สถาบัน ทั้ง 18 แหง เพื่อดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ ซึ่งมีสาระสําคัญ สรุปเปนแนวทางดัง
นี้ คือ
ฐานะของมหาวิทยาลัยที่เปนหนวยงานของรัฐซึ่งไมเปนสวนราชการ เปนนิติบุคคลภาย
ใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
- ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย การดําเนินการทุกอยางสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย
เวนแตเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยเปนผูนําเสนอและให
รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลโดยทั่วๆ ไป ซึ่งเปนกิจการของมหาวิทยาลัย
- ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดทุก

ประเภท ทั้งสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย โดยสามารถซื้อ สราง จัดหา โอน รับโอน เชา
ใหเชา เชาซื้อ แลกเปลี่ยนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสินตางๆในทรัพยสินและ
จําหนายสังหาริมทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรได ตลอดจน
รับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยสามารถจัดหาประโยชน
จากที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองดูแลได

รายไดที่ไดจากการจัดหาประโยชนใหเปนรายได

ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
- รายไดของมหาวิทยาลัย ใหรัฐบาลจัดสรรเปนเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกมหาวิทยาลัย
เปนรายปทุกป โดยจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง เปนจํานวนที่เพียงพอสําหรับคาใชจายใน
การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย หากไมเพียงพอใหรัฐบาลจัดสรรเพิ่มใหอีกเทาจํานวนที่จําเปน
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นอกจากรายไดที่รัฐบาลจัดสรรใหแลว มหาวิทยาลัยสามารถหารายไดจากการลงทุนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย จากการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ และจากคาบริการหรือผลประโยชนอื่น ๆ
คณะอนุกรรมการไดแจงเวียนพระราชบัญญัติ

และรายงานของคณะทํางาน

ให

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้ง 18 แหง ที่แสดงความประสงคจะออกจากระบบราชการ นําไปเสนอ
สภามหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป ปรากฏวาสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จํานวน 16 แหง พิจารณา
แลวเห็นชอบและยืนยันใหทบวงมหาวิทยาลัยนํารางพระราชบัญญัติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
สวนมหาวิทยาลัยอีก 2 แหง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชนั้น เห็นชอบดวยกับหลักการ แตยังไมมีความพรอมที่จะเสนอรางพระราชบัญญัติใน
ขณะนั้น โดยขอนําไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ตอมาทบวงมหาวิทยาลัย ไดนํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย/สถาบัน 16 แหง
เสนอรัฐมนตรีพิจารณา

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฝายสังคมและกฎหมาย

พิจารณาแลว ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและทบวง
มหาวิทยาลัยรวมกันพิจารณาแกไขปรับปรุงรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้ง 16 ฉบับ
3 ประการ คือ
1. การจําหนายอสังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพยบางประเภท
2.

การบริ ห ารงานบุ ค คลสําหรั บ ผู ที่ ไ ม เ ปลี่ ย นสภาพเป น พนั ก งานของทบวง

มหาวิทยาลัย / สถาบัน ตามระบบใหม ซึ่งคงมีสภาพเปนขาราชการใหรักษาสิทธิของบุคคลเหลา
นั้นไวคงเดิมทุกประการ
3. การแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามระบบใหม หามใชวิธีการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและทบวงมหาวิทยาลัย ไดรวมกันพิจารณาและปรับ
ปรุงรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 16 ฉบับ ตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองดัง
กลาวแลว จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป
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สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดรวมกันพิจารณาถึงรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ทั้ง 16 ฉบับ ในวาระแรกแลวเห็นชอบในหลักการ โดยไดสงใหคณะกรรมาธิการการศึกษาและ
วัฒนธรรมพิจารณา

และคณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรมไดพิจารณาปรับปรุงรางพระ

ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทั้ง 16 ฉบับแลว นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวาระที่ 2,3 สภานิติ
บัญญัติเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนเรื่องสําคัญที่จะตองนํามาศึกษาพิจารณากันโดยรอบ
คอบ จึงมีมติใหเลื่อนการพิจารณาออกไป แตเนื่องจากสภานิติบัญญัติแหงชาติไดครบกําหนดวาระ
จึงทําใหรางพระราชบัญญัตินี้ตกไป
สภาพการณที่ทําใหรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทั้ง 16 ฉบับ ไปในวาระ 2,3 เนื่อง
มาจากเหตุการณตาง ๆ ดังนี้ คือ (วาระ 2,3 ไมมีเวลาพิจารณาในวันศุกรที่ 20 มีนาคม 2535)
1. ลูกจางมหาวิทยาลัยขอนแกน และขาราชการมหาวิทยาลัยนเรศวรชุมนุมประทวงใน
ระหวางการพิจารณารางพระราชบัญญัติอยูที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ

โดยลูกจางมหาวิทยาลัย

ขอนแกนประมาณ 300 คน ไดเดินทางมาประชุมประทวงที่ทบวงมหาวิทยาลัย ดวยเขาใจวาเมื่อ
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการแลว ลูกจางของทบวงมหาวิทยาลัยทั้งหมดจะตองถูกออกจาก
งาน แตความเปนจริงแลวจะเห็นไดวารางพระราชบัญญัตินั้น ไดบัญญัติรับเปนหลักประกันไวแลว
วายังคงใหเปนลูกจางสวนราชการตอไป ซึ่งเปนการประทวงดวยความเขาใจผิดของลูกจาง เนื่อง
จากผูปลุกระดมตองการขับไลอธิการบดีดวยเหตุผลตาง ๆ สําหรับการประชุมประทวงของขาราช
การมหาวิทยาลัยนเรศวรก็เชนกัน ก็มีสาเหตุจากความไมพอใจตัวอธิการบดี เชนกัน ซึ่งจะเห็นได
วาหลังจากที่รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้ง 16 ฉบับตกไป การประชุมหรือประทวง
เพื่อทําการขับไลอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง ยังคงมีตอไป
2. ประธานที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (นายบุญชนะ อัตถากร)
ไดดําเนินการแสดงความคิดเห็นคัดคานรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้ง 16 ฉบับ โดย
มีเหตุผลรองรับวาทานไดรับหนังสือคัดคานจากขาราชการทั้ง 4 แหง คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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จากกระแสคัดคาน และสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ระหวางรางพระราชบัญญัติอยูใน
ระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสภานิติบัญญัติแหง

ชาติเห็นวา เปนเรื่องจําเปนตองพิจารณาศึกษาใหรอบคอบ และใหเลื่อนการพิจารณาออกไป จึง
เปนเหตุใหรางพระราชบัญญัติทั้ง 16 ฉบับนี้ตกไป ในวาระที่ 2 และ 3
จากสาเหตุดังกลาว ทําใหทบวงมหาวิทยาลัยมองถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
แน แตหากไดชี้แจงกับบรรดาอาจารย ขาราชการในมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ ใหเขาใจถึงเรื่อง
การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการไดอยางชัดเจนทุก ๆ ดานแลว ปญหาตาง ๆ อาจจะคลี่
คลายและดําเนินการไปไดอยางดี7
2.4 หลักการและโครงสรางของการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมใชสวนราชการมีดังนี8้
ประเด็นที่หนึ่ง เกี่ยวกับฐานะของมหาวิทยาลัย
- ถาจะออกจากระบบราชการ ก็ยังคงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ไมเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ

เปนองคกรของรัฐที่มุงประโยชนสาธารณะ

ไมใชประเภทธุรกิจหรือแสวงหา

กําไร จุดนี้ตองชัดเจนในพระราชบัญญัติ ถาตีความเปนรัฐวิสาหกิจ จะยุงยากกวาระบบราชการมาก
- เปนนิติบุคคลภายใตการดูแลของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ศ.ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ9 วิเคราะหวาความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับรัฐควรเปนไปในรูปของการกํากับ

7

วิจิตร ศรีสอาน "หลักการและโครงสรางของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมใช

สวนราชการ" ; วารสารจุฬาสัมพันธ ฉบับพิเศษ "มหาวิทยาลัยอิสระ" ( 8 กรกฎาคม 2534 ) , หนา
5
8

ประสพสุข สิงหเจริญ , “หลักการและโครงสรางของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม

ใชสวนราชการ” , วารสารจุฬาสัมพันธ ฉบับพิเศษ “มหาวิทยาลัยอิสระ” (8 กรกฎาคม 2534) หนา
5
9

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ความเปนอิสระของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”, จุฬาสัมพันธ

ฉบับพิเศษ (8 กรกฎาคม 2534) : 19-44
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และติดตามมากกวาการควบคุม โดยกํากับ-นอยแตติดตามมาก ผูแทนของรัฐที่ดีที่สุด คือ รัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ

(ขึ้นตรงหรือภายใตการกํากับของรัฐมนตรี)

เราตองยอมใหรัฐกํากับเชิงนโยบาย

กลาวคือรัฐมนตรีเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางรัฐและมหาวิทยาลัย

ดังนั้นในกฎหมายคงตองมี

มาตราใดมาตราหนึ่งบัญญัติวา มหาวิทยาลัยเปนของรัฐ เปนนิติบุคคล และรัฐมนตรีมีอํานาจหนา
ที่ดูแลเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล
ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย สิ่งที่อาจารยมหาวิทยาลัย
ตองการมากที่สุด คือความเปนอิสระในการบริหารงานโดยเฉพาะดานวิชาการ เชน ในการกําหนด
หลักสูตร แตอาจจะยังไมเขาใจถึงความเปนอิสระวาหมายถึงการดําเนินการไดมากนอยแคไหน ทั้งนี้
ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยในฐานะเปนองคกรของรัฐ จะขึ้นกับความสัมพันธที่รัฐกํากับและ
ติดตาม โดยที่ขั้นตอนตาง ๆ ใหจบสิ้นที่มหาวิทยาลัย ความเปนอิสระเชนนี้เปนแบบเดียวกับที่รัฐให
แกองคการบริหารสวนทองถิ่น คือใหอิสระโดยรัฐติดตาม กํากับ และสนับสนุน เปนลักษณะของ
การจัดการหรือบริหารตนเอง ถึงแมการดําเนินงานจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยก็ตาม แตเรื่องที่จะ
ตองนําเสนอ คณะรัฐมนตรีก็ตองใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ

ในที่นี้คือ

รัฐมนตรีวาการทบวง

มหาวิทยาลัยจะเปนผูเสนอ
ประเด็นที่สาม

เรื่องการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

รัฐจะตองจัดสรรเงิน

อุดหนุนใหมหาวิทยาลัยและกําหนดใหเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อหลีกเลี่ยงกฏระเบียบขอ
บังคับที่จะตามมาเหมือนกับใชงบประมาณแผนดินจากกระทรวงการคลังหรือรัฐถาเปนรายไดของ
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบไดเอง ตรงนี้ยังเปนความคิดที่สับสน บางคนกลาว
ว า ทําอย า งนี้ เท า กั บ ตั ด หางปล อ ยวั ด

เป น แค เ พี ย งการปฏิ รู ป และเป ด ศั ก ราชการปรั บ ปรุ ง

มหาวิทยาลัยโดยยึดหลักความเปนอิสระและความคลองตัว สถานภาพมหาวิทยาลัยยังเปนของรัฐ
อยู รัฐก็ตองอุดหนุนคือจะเอาทั้งอิสระและจะเอาทั้งเงิน ความจริงก็ตองเปนเชนนั้นเพราะเราเปน
รัฐ จะขาดทุนไดอยางไร รัฐก็จะตองชวยเหลือทํานองเดียวกับรัฐวิสาหกิจถาเห็นทาไมดี รัฐก็จะยุบ
จะเลิก แลวแตรัฐตัดสินใจ ยกตัวอยางเชน ในปจจุบัน เราไดรับเงินจัดสรรจากรัฐใหเราทั้งระบบ
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ประมาณ

15,000 ลานบาท ถาเราเปลี่ยนเงินจํานวนนี้เปนเงินอุดหนุนทั่วไปแลวมีระบบการเงิน

การบัญชีและการบริหารที่ดี เงินเทากันจะใหผลผลิตสูงขึ้นไมต่ํากวา 25 % ถาเราจะบอกวาขอเปน
อิสระ พรอมทั้งขอเงินมากขึ้นนั้นเปนไปไมได รัฐไมออกใหแน แตถาบอกวาเงินเพิ่มขึ้นตามอัตรา
กําลังที่งบประมาณจะจัดสรรได เราจะมีการจัดการเงินใหเกิดคุณคายิ่งขึ้น
กรณีที่ราชพัสดุซึ่งอํานาจจัดหาผลประโยชนอยูที่มหาวิทยาลัย หรือที่ดินซึ่งจัดหาซื้อมา
ไดดวยเงินของมหาวิทยาลัยนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยไดเลย สวนเรื่องการปกครองดูแล
การบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชนในที่ดินเปนอํานาจของมหาวิทยาลัยเต็มที่ รายไดนั้นไมตอง
สงคลัง แตจะมีระบบบัญชีของตนเอง แลวสํานักงานตรวจเงินแผนดินจะทําหนาที่ตรวจสอบ ที่
สําคัญคือหากเกิดกรณีรายไดไมพอและมหาวิทยาลัยไมสามารถหาจากแหลงอื่นได รัฐพึงจัดสรร
เงินงบประมาณแผนดินใหเทาที่จําเปน

แสดงใหเห็นวาภาพลักษณไมไดเปลี่ยนไปจากเดิมเลย

มหาวิทยาลัยที่มีรายไดนอยก็ยังไดรับการสนับสนุนจากรัฐอยูเชนเดิม
ประเด็นที่สี่ การบริหารงานบุคคล ระบุในกฎหมายวาบุคลากรเปนพนักงานของรัฐ แต
ไมอยูภายใตกฎหมายแรงงานสัมพันธ แตตองระบุวามหาวิทยาลัยตองใหไมต่ํากวากฎหมายแรงงาน
ซึ่งปจจุบันก็ไมต่ํากวากฎหมายแรงงานอยูแลว

สภามหาวิทยาลัยจะกลายเปนองคกรกลางในการ

บริหารงานบุคคลของตนเอง ตลอดจนมีอํานาจในการออกระเบียบขอบังคับงานบุคคลเอง และวาง
ระเบียบกลไกงานบุคคล แตละแหงเอง
ประเด็นที่หา การบริหารวิชาการและจัดสวนงาน ถาจะออกจากระบบราชการมีอํานาจ
ในการอนุมัติเปดสอน อนุมัติหลักสูตรการศึกษาซึ่งเกรงวาจะขาดมาตรฐานทางการศึกษา เนื่องจาก
แตละมหาวิทยาลัยกําหนดหลักสูตรไดเอง และการบริหารงานวิชาการจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย
ของตนเอง สภามหาวิทยาลัยจะมีอํานาจจัดตั้ง-ยุบเลิกหนวยงานภายใน สวนนี้เปนปญหาที่แกไมตก
เพราะในอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 กําหนดวาการอนุมัติในสวนงานวิชาการ คณะวิชา หรือภาควิชา
นั้นเปนของรัฐมนตรี แตเมื่ออนุมัติแลว อํานาจบริหารในคณะรัฐมนตรี ใหสงไปที่คณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการ

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการจะสงตอไปใหคณะกรรมการขาราชการ
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พลเรือน (ก.พ.) ขั้นตอนเชนนี้ทําใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังแบงสวนราชการไมสําเร็จ ผลที่
เกิดขึ้นคือ การแบงสวนราชการใชเวลาเปนปเพราะขั้นตอนเริ่มตั้งแตจากทบวงมหาวิทยาลัย ออก
มาเปนพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศ จริง ๆ แลวทบวงมหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติ มหาวิทยาลัยเปนผู
ขอ แตปจจุบันรัฐบาลกลับมองวาทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ออกจากระบบราช
การแลวคงตองเปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่จะมากํากับ มาตรฐานและตีกรอบ แตคงไมวางอะไรไว
ตายตัว มหาวิทยาลัยสามารถวางระเบียบเกี่ยวกับทรัพยสินและเงินตลอดจนอนุมัติเงินรายจายของ
มหาวิทยาลัยได
ในกรณีที่ไมออกจากระบบราชการแตทําใหคลองตัวยิ่งขึ้น สรุปไดวา ทางดานการเงิน
และทรัพยสิน รัฐตองจัดใหเปนเงินอุดหนุนทั่วไป ตองไปแกกฎหมายในมาตราที่วาดวยรายไดและ
แก เ พิ่ ม ระบบการเงิ น การบั ญชี

รวมทั้ง เรื่องมหาวิทยาลั ย จะถือสิ ทธิ์ในทรัพ ยสิน ที่ผูซื้อ ให

มหาวิทยาลัยตลอดจนการมีอํานาจบํารุงดูแลรักษาในที่ราชพัสดุ สวนในดานบริหารงานบุคคลไม
สามารถบริหารใหคลองตัวขึ้นไดเพราะมีผลกระทบตอขาราชการอื่น ๆ จึงจําเปนตองใชบัญชีเงิน
เดือนเดิม วิธีแกคือใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดไปเพิ่มรายไดคาตอบแทนและใหสวัสดิการแก
ขาราชการของตน ถาจําเปนก็ตองขอรับการอุดหนุนจากรัฐเปนครั้งคราว เชนแกปญหาสมองไหล
ดังนั้นความคลองตัวจึงเทียบเทาแบบออกจากราชการไมได เพราะรัฐอาจใหหรือไมให เห็นดวย
หรือไมเห็นดวย หากปญหานี้ยังไมถูกแก คงลําบากตอการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย
เพราะปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยสําคัญตอการสูความเปนเลิศ

จึงตองทุมเทไปที่ปจจัยนี้เปน

อันดับหนึ่ง ถาจะคลองตัวดานอื่น ๆ แตไมคลองตัวเรื่องนี้ก็อาจไมบรรลุความสําเร็จเทาที่ควร
อํานาจในการอนุ มั ติ ก ารแบ ง ส ว นงาน ควรระบุ ว า
มหาวิทยาลัย

การแบ ง ส ว นราชการให สิ้ น สุ ด ที่ ท บวง

นอกจากนี้บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ดินควรจะมีการแก

ไขใหยอนหลังไปไดดวย โดยใหที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยจริง ๆ โดยการกําหนดให
ทรัพยสินตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2522
เปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งควรคํานึงคือหากยังอยูในระบบราชการ
เรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับอื่นใดที่ออกมาจากสวนกลาง

เชนกระทรวงการคลัง

สํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ โดยที่ทบวงฯ ไมไดมีสวนเกี่ยวของดวยนั้น กฎระเบียบตางๆ เหลานี้
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อาจออกมาเปนลักษณะภาพรวมทั้งหมด ซึ่งบางครั้งอาจมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย ทําใหไม
คลองตัวในการทํางานจะไปขอยกเวนก็ไมได ยกตัวอยางเชน ระเบียบการจางการพัสดุ ระเบียบ
การลาไปศึกษาตอ ฯลฯ
2.5 ความจําเปนที่ตองเปนมหาวิทยาลัยในกํากับดูแลของรัฐบาล
จากการศึกษาถึงวิวัฒนาการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไทย เทาที่ผานมานี้ แม
จะมีการปรับเปลี่ยนระบบอยูตลอดเวลาเพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัว เหมาะสมและสอด
คลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยก็ตาม แตไมสามารถทําใหระบบนั้นเปนระบบที่ดีและสมบูรณได
การดําเนินงานในแตละระบบยอมเกิดปญหาและอุปสรรคซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางกันอันจะนํา
ไปสูการปรับเปลี่ยนระบบที่ดีที่สุดในอนาคต
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการไดดําเนินการมาชานาน และไดรับการยอมรับวา
เปนระบบที่ใหความมั่นคงแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ซึ่งระบบนี้ไดฝงรากลึกลงไปใน
ความนึกคิดของบุคลากรอยางมาก

อันสงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางหลีก

เลี่ยงไมได เพราะการดําเนินงานในระบบราชการตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑและแบบแผน
ของทางราชการอยางเครงครัดและเปนระบบที่ขัดตอธรรมชาติและลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานมากมาย พอสรุปไดดังนี10้
1. สภาพและสถานะของมหาวิ ท ยาลัย เกิด ความสับ สนในสภาพและสถานะของ
มหาวิทยาลัยเนื่องจากกฎหมายกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนราชการบริหารสวนกลาง มีฐานะเทียบ
เท า กรม สั ง กั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย และมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลเอกเทศแยกต า งหากจากทบวง
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะกําหนดไว โดยหลักการการเปน
นิติบุคคลจะทําใหมหาวิทยาลัย “เปนอิสระ” ไดอยางเต็มที่ เนื่องจากเหตุผลอันเปนธรรมชาติที่วาเมื่อ
มหาวิทยาลัยมีฐานะทางกฏหมายเปนนิติบุคคลแลว ก็ยอมไมอยูภายใตสายงานบังคับบัญชาตามกล
ไกของรัฐ มหาวิทยาลัยจะมีอิสระภายในขอบเขตของกฎหมายจัดตั้งและกรอบวัตถุประสงค และ

10

พรทิพย ดีสมโชค , “แนวความคิดและพัฒนาการเกี่ยวกับความเปนอิสระของ

มหาวิทยาลัยไทย : การวิเคราะหเชิงประวัติศาสตร” วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2537, หนา 19.
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ภารกิจหลักของตน ตามที่กฎหมายของมหาวิทยาลัยนั้นไดบัญญัติไวแตในสภาพของสวนราชการ
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง คงต อ งอยู ภ ายใต ก ารกํากั บ ดู แ ลของทบวงมหาวิ ท ยาลั ย อย า งใกล ชิ ด เพราะ
มหาวิทยาลัยเปนสวนราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของราชการ ทําใหมหาวิทยาลัย
ไมมีความเปนอิสระเทาที่ควร
2. การขาดอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ แมทบวงมหาวิทยาลัยจะมอบอํานาจใหสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติหลักสูตร ซึ่งโดยหลักการแลวจะทําใหมหาวิทยาลัยเปนอิสระมากขึ้น แต
ทบวงมหาวิทยาลัยไดวางหลักเกณฑ กรอบและวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งยังคงอํานาจที่จะพิจารณาทัก
ทวงเรื่องเหลานี้ได

ทําใหมหาวิทยาลัยขาดอิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการที่จะกําหนดหลัก

สูตรของตนเองพอควร เชน สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง และ
ไดแจงใหทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
(ก.พ.) ตีคาคุณวุฒิ แตทบวงมหาวิทยาลัยกลับใชอํานาจพิจารณาทักทวงใหมหาวิทยาลัยแกไขเปลี่ยน
แปลงในรายละเอียด11

และใหสงเอกสารประกอบมากมาย

ซึ่งกอนมีการมอบอํานาจทบวง

มหาวิทยาลัยไมเคยทักทวงในเรื่องดังกลาวเลย เปนตน
3. การบริหารงานการเงินและทรัพยสิน ขาดความคลองตัวเพราะมีกฎหมายที่เกี่ยว
ของมากมาย เชน กฎหมาย วาดวยการเงินคงคลัง , กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ฉะนั้น ในการ
ปฏิบัติจึงมีขั้นตอนมาก การตัดสินใจยังคงรวมศูนยอํานาจอยูที่สํานักงบประมาณ และยึดหลักการ
ควบคุมรายการ มหาวิทยาลัยไมสามารถปรับเปลี่ยนการงบประมาณ อยางอิสระ ในอันที่จะกําหนด
ทางเลือกของโครงการใหผลตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ แมปจจุบันจะไดผอนปรนเกี่ยวกับ
เรื่องกฎระเบียบแลวก็ตามแตก็ยังไมสามารถตอบสนองความตองการตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยน
แปลงของสังคมได เชน การเบิกจายเงินงบประมาณแตละครั้ง จะตองมีการวางฎีกาที่กระทรวง
การคลังกอน ซึ่งกวาจะนําเงินไปใชไดนั้นตองใชเวลานานมาก ทําใหการซื้อสิ่งของมีราคาแพงกวา
ทองตลาดทั่วไป เพราะกวาจะจายเงินไดตองใชเวลานาน เปนตน

11

จิตผอง พัฒนาศิริ “แนวทางเพื่อการเปนอิสระของมหาวิทยาลัย” วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2539 หนา 23.
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4. การบริหารงานบุคคลเกิดปญหาหลายประการ เชน
1) สถานภาพ (ฐานะและศักดิ์ศรี) ของอาจารยมหาวิทยาลัยตกต่ําลงเมื่อเทียบเคียง
กับระบบอื่น ๆ ซึ่งแตเดิมชั้นยศเทากัน เชน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใหชั้นตนระดับ 5 ขณะที่
สถานภาพเดิมเทียบเทาตําแหนงหัวหนากอง

ซึ่งภายใตระบบการเขาสูตําแหนงหนาที่ (P.C) ให

เปนระดับ 6 เปนตน
2) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ใชบัญชีเงินเดือนเดียวกับขาราชการพล
เรือนทั่วไป ซึ่งเปนบัญชีที่มีอัตราเงินเดือนที่ไมสามารถแขงขันกับกลุมอาชีพเดียวกันในตลาดงาน
ได และไมสนองตอบตอความตองการขั้นพื้นฐานของบุคลากรไดดวย เชน บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร
จบปริญญาโท ถาเขารับราชการจะไดบรรจุที่ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 7,780 บาท แตถาทํางานภาค
เอกชนจะไดรับเงินเดือนไมนอยกวา 17,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันมาก เปนตน
3) เกิดความลักลั่นภายในระบบ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการนั้น บางรายได
ปรับขั้นเงินเดือน บางรายไมไดปรับขั้นเงินเดือน ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอความแตกตาง
ระหวางบุคลากร
4) ไมดึงดูดคนที่มีความรูความสามารถเขาสูระบบ ขณะเดียวกันกลับเปนการผลัก
ดันใหคนของมหาวิทยาลัยกาวออกสูระบบอื่น ๆ ทําใหสูญเสียกําลังคนที่มีความสามารถไปเปน
จํานวนมาก (Brain drain) เชน คณะหนึ่งมีความประสงค จะรับบุคคลที่จบปริญญาโทมาเปนอาจารย
ซึ่งหากบรรจุเปนขาราชการจะไดรับเงินเดือนในอัตรา 7,780 บาท ระดับ 4 ซึ่งเปนอัตราเงินเดือนที่
นอยมากเมื่อเทียบกับภาคเอกชน หากตองการจะไดบุคคลนั้นมาทํางานดวยก็จะตองมีสิ่งจูงใจอื่นที่
จะดึงบุคคลนั้นใหมาเปนอาจารย แตในระบบราชการสิ่งจูงใจมีนอยมาก จึงมักประสบกับปญหาใน
การรับบุคคลเขามาเปนอาจารยอยางมาก

เพราะไมมีใครอยากเขามาเปนอาจารยเนื่องจากไดรับคา

ตอบแทนต่ํามากเมื่อเทียบกับภาคเอกชน เปนตน
ปจจุบันรัฐบาลไดพยายามแกไขปญหา โดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เพื่อชวย
ในการปรับเปลี่ยนและจัดเตรียมบุคลากรตามที่พบวาขาดแคลน ใหอิสระในการคัดเลือกอาจารยผู
สอน ส ง เสริ ม ให ม หาวิ ท ยาลั ย มี ค วามคล อ งตั ว ในการบริ ห ารงานภายในมากขึ้ น และ
จัดสรรงบประมาณใหมากขึ้น
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5. บุคลากรบางสวนใชสถานภาพความเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจทั้ง
ที่ ไ ด รั บ มอบหมายและไม ไ ด รั บ การมอบหมายภายนอกมหาวิ ทยาลัยจนทําให ภารกิ จหลักของ
มหาวิทยาลัยไมไดรับการเหลียวแลอยางเต็มที่ตามความสามารถ เชน ปจจุบันมีอาจารยในหลาย
สาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารยในสาขาดังกลาว มักจะรับภาระงานขั้นต่ําเทานั้น
แตจะใชเวลาสวนใหญออกไปทํางานสวนตัว หรือรับเปนที่ปรึกษาของบริษัท ทําใหการทํางานใน
มหาวิทยาลัยทําไดไมเต็มที่และไมมีประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอการผลิตบัณฑิต เปนตน
6. ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยยังผูกติดกับระบบคณะกรรมการขาราช
การพลเรือน(ก.พ.) อยูทั้งที่กฎหมายใหแยกตัวออกมาแลวก็ตาม เนื่องจากการกําหนดโครงสรางและ
ระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการในมหาวิทยาลัยยังคงเลียนแบบ และอนุโลมใชระเบียบของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.)เปนสวนใหญ ทั้ง ๆ ที่มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2507 ซึ่ ง เป น กฎหมายแม บ ทของการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัย บัญญัติใหสามารถกําหนดรายละเอียดทางดานการบริหารงานบุคคลโดยตราเปนกฎ
ทบวงไดแตกฎทบวงที่ออกมาทั้ง 7 ฉบับ ตั้งแต พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2535 สวนใหญจะมีวิธีการปฏิบัติ
ที่เลียนแบบและอนุโลมใชตามระเบียบของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) จึงทําใหการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยไมแตกตางไปจากหนวยงานราชการอื่น ๆ เชน ระเบียบการใหขา
ราชการไปปฏิบัติงานในตางประเทศ มหาวิทยาลัยไมมีการออกระเบียบเปนการเฉพาะของตนเอง
แตใหอนุโลมใชระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน
จากขอคิดเห็นขางตน จะเห็นวาการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอยาง ซึ่งแตกตางจากที่เปน
อยูในขณะนี้ ควรจะตองใชระยะเวลาพอสมควรในการเตรียมตัว มิเชนนั้นก็จะเกิดความขัดแยง การ
คัดคาน ซึ่งถาหากเกิดขึ้นจะเปนปญหาความไมสามัคคีในระหวางหนวยงาน ซึ่งถาจุฬาลงกรณ
มหาวิ ทยาลัย ซึ่ งเปนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ มีปญหาในการบริหารงานภายใน
มหาวิทยาลัยอาจจะกระทบถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และงานวิจัยตาง ๆ ที่กําลังดําเนินอยู แต
อยางไรก็ตามเมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยอยูในกํากับดูแลของรัฐบาลแลว และ
คณะรัฐมนตรีก็ไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…. ซึ่งมีเงื่อน
ไขวาโครงสรางการบริหารงานบุคคลตองมี 2 ระบบนั้น ก็ตองถือวาสามารถลดกระแสการคัดคาน
ลงไปไดบาง แตอยางไรก็ตาม ปญหาการบริหารงานบุคคลแบบ 2 ระบบ ซึ่งเปนเชนเดียวกับ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีที่ประสบปญหาตองแกไขกฎระเบียบขอบังคับใหม
เนื่องจากกฎระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.6 กลไกหรือวิธีการสนับสนุนในการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
การที่รัฐมีนโยบายสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการนั้น รัฐควรมีกลไก
หรือ วิธีการสนับสนุน อยางชัดเจนในการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ โดยใชกลไก
งบประมาณ การที่รฐั ใชกลไกการตลาดในการที่จะทําใหคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาทัดเทียมกับ
ตางชาติไดนั้น อาจารยใจ อึ้งภากรณ อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดให
ขอคิดเห็นวา สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือ การนํากลไกตลาดเขามาในระบบมหาวิทยาลัย และนํากลไกตลาด
เขามาเพื่อที่จะลดภาระของรัฐบาล ในการใชงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งมีปรัชญาพื้นฐานมาจาก
แนวคิดเสรีนิยมที่ตองการลดบทบาทและคาใชจายของรัฐ โดยนํากลไกตลาดเสรีเขามาในทุกแงมุม
ของสังคม รวมถึงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและสาธารณูปโภคดวยเปนการนําเอากลไกการตลาด
เขามาเปนตัวกําหนดการศึกษาซึ่งสงผลขัดแยังกับรัฐธรรมนูญโดยตรง12
จากขอคิดเห็นของทานอาจารย ใจ อึ้งภากรณ เปนขอคิดเห็นเพื่อชี้ใหเห็นถึงปญหาของ
การใชกลไกทางการตลาด

เนื่องจากขาดความมั่นใจในการใหคํามั่นของรัฐบาลในเรื่องการใหงบ

ประมาณในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย

และอาจเกิดการแทรกแซงทุนจากเอกชน

ซึ่ง

มหาวิทยาลัยจะตองทําตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่เอกชนตองการ ทําใหการบริหารงานขาดความเปนอิสระ
ที่แทจริงนั้น หากศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลเชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ก็ยังไมเกิดปญหาในเรื่องการงบประมาณ ซึ่งถาเปรียบเทียบกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายไดจากการหาผลประโยชนที่มีอยูนั้น จะมากกวาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

12

ใจ อึ้งภากรณ อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,“บท

สัมภาษณเรื่องการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัย,” วารสารดอกเบี้ยธุรกิจ (29 พ.ย.-5 ธ.ค.
2542):5
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2.7 แนวทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลมิไดมีสถานภาพเหมือนองคกรเอกชนทั่วไปเพราะยังมี
สถานภาพเปนหนวยงานของรัฐอยู ความยึดโยงกับรัฐบาลยังคงมีอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งดานนโยบาย
การงบประมาณและการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการแตความเปนอิสระในการดําเนินการจะ
มีมากกวาหนวยงานราชการทั่วไป ซึ่งเปนขอดีและจะเปนผลใหการบริหารมีประสิทธิภาพขึ้น
หลักการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในกํากับที่กลาวมาแลวในตอนตนนั้นเปนหลักการ
ทั่วไป

ดังนั้นในรายละเอียดของพระราชบัญญัติและขอกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ของแตละ

มหาวิทยาลัย ก็อาจแตกตางกันไปไดตามปรัชญาและแนวคิดของแตละมหาวิทยาลัย
แนวทางในการดําเนินการโดยทั่วไปนั้น จะมีดังนี้
2.7.1. บทบาทของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย จะมีบทบาทในการบริหารจัดการและรับผิดชอบการดําเนิน
การของมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายและแผนในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคลอง
และตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งความตองการของสังคม
2. กําหนดระบบกํากับและติดตามผลการดําเนินการ และการรายงานผลการ
ดําเนินการที่ชัดเจน โปรงใส ที่พรอมใหไดรับการตรวจสอบได
3. กํากับติดตามใหการดําเนินภารกิจเปนไปตามนโยบายและแผน และบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว
4. ออกระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารจัดการในเรื่องระบบการบริหารงาน
บุคคล ระบบการบริหารวิชาการ ระบบบริหารการเงินและงบประมาณและระบบกํากับและติดตาม
ผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบและขอบังคับอื่น
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2.7.2. แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐ
บาล
ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลนั้น
หากเปนมหาวิทยาลัยที่กอตั้งขึ้นใหมอยางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะไมยุงยากและลําบากใน
การบริหาร แตหากเปนมหาวิทยาลัยที่กอตั้งขึ้นมานานอยางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเรื่องยาก
เนื่ อ งจากบุ คลากรเกาเคยชินกับระบบราชการ และบุคลากรเหลานั้นก็สามารถดําเนินการเปน
บุคลากรไดอยางราบรื่น โดยไมกอปญหาแตอยางใด ดังนั้นการจะชักจูงใหปรับเปลี่ยนสิ่งที่เปนอยู
ในปจจุบันไปสูระบบใหม จําเปนจะตองมีองคประกอบที่สําคัญในหลักการบริหารงานใหชัดเจน
และยุติธรรม ตลอดจนเปนประโยชนตอสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ให
มีความกาวหนาทัดเทียมประเทศใกลเคียง โดย
1. ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
ตองเปนระบบที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ รวมทั้งสามารถรักษาคนดี
ไวได
2. การกําหนดอัตราเงินเดือน
ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เปนการเฉพาะของ
แตละมหาวิทยาลัย และมีระบบการประเมินที่คํานึงถึงคุณสมบัติและภาระงานเปนสําคัญ
3. การกําหนดผลประโยชนและสวัสดิการ
พนั ก งานของมหาวิ ท ยาลั ย ในกํากับของรัฐบาลจะไดรับสิทธิประโยชน
เกื้อกูลรวมกันแลวจะไมนอยกวาระบบราชการ แตอาจมีวิธีการจัดที่แตกตางกันไป เชน ไมมี
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ระบบบําเหน็จ บํานาญ แตมีระบบกองทุนเลี้ยงชีพแทน* เปนตน ทั้งนี้ แตละมหาวิทยาลัยอาจมีวิธี
การที่แตกตางกันไปได
4. การกําหนดเงื่อนไขการจางและกลไกการประเมิน
การคั ด เลือกการจางและเงื่อนไขการปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ทํางานเปนอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติขึ้น อยางไรก็ตาม การบรรจุแตงตั้งบุคลากรในระบบเดิมหรือบุคคลทั่วไปเขาสูระบบใหม
ตองคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเปนสําคัญ
ก. การจาง มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดหลักเกณฑการจางไดตามความ
เหมาะสมของแตละมหาวิทยาลัย เชน การกําหนดอายุสัญญาการทดลองงานและการประเมินเขาสู
ตําแหนง
ข. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจัดทําเปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อ
ใหไดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ในการประเมินควรยึดหลักการ

4

ประการ ดังนี้
1. วิธีการประเมินตองโปรงใส ตรวจสอบไดและเปนธรรม
2. กลไกการประเมินควรใชองคคณะบุคคลทั้งภายในและภายนอก
3. ผลของการประเมินตองนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหไดคุณภาพ
4. กฎเกณฑการดําเนินการตองเปนไปอยางถูกตอง และเหมาะสม

*

กองทุนเลี้ยงชีพ คือ หลักประกันความมั่นคงทางสังคมที่ไดรับการสงเสริมใหมีการจัด

ทําขึ้น โดยมีกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงฉบับที่ 162 ปจจุบันยึดถือปฏิบัติตาม พรบ.กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พศ.2530 ใหความคุมครองดูแลลูกจางที่ไดรวมตกลงกับนายจางจัดตั้งกองทุนขึ้น
โดยลูกจางและนายจางสงเงินสะสม และเงินสมทบตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน ซึ่ง
ไมต่ํากวารอยละ 3 แตไมเกินรอยละ 15 ของคาจาง
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5. การถายโอนเขาสูระบบใหม
- ใหมีคณะกรรมการประเมินศักยภาพบุคคลขึ้นเปนการเฉพาะ

ภายใต

เงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
- ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานใหมและอัตราคาตอบแทนที่ขึ้นอยู
กับคุณภาพและภาระงานโดยการจายตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดขึ้นใหม
6. ตําแหนงทางวิชาการ
- การใชตําแหนงทางวิชาการ อาจารยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
สามารถใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานามได
- การขอตําแหนงทางวิชาการ อาจารยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได ภายใตกฎเกณฑขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย
7. เครื่องราชอิสริยาภรณ
โดยหลักการผูที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
นั้นยังคงใหไดรับสิทธิการขอเครื่องราชอิสริยาภรณไดตอเนื่องอีก 1 ชั้น เชนเดียวกับขาราชการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
2.8 การเปลี่ยนแปลงตอบุคลากรและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
- โครงสรางองคกรดานบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะของสภาคณาจารยเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ….. และแนวคิดในการบริหารงานบุคคล ในหลักการขอที่ 213 ที่ใหมีระบบทวิภาคจนกระทั่งผู
ที่แจงความจํานงจะเปนขาราชการตอคนสุดทายเกษียณอายุราชการ ทั้งสาย ก สาย ข และสาย ค ซึ่ง
ตรงกับความคิดเห็นของนายกสภามหาวิทยาลัย หนาที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสรางมาตรฐาน จูง
ใจใหคณาจารยและบุคลากรเขาสูระบบใหมมากที่สุด ซึ่งจะเปนวิธีที่ดีที่สุดเพราะบุคลากรไดตัดสิน
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ใจเลือกเองโดยความสมัครใจ ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในราง

พระ

ราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 มีเงื่อนไขที่วาโครง
สรางในการบริหารงานบุคคลตองมี

2 ระบบนั้น

เหตุผลเนื่องจากวาในปจจุบันจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มีความแตกตางทางดานสถานภาพ กลาวคือ มีทั้งขาราชการ สาย ก สาย ข และ
สาย ค ลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน และพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยที่โครงสรางดานองคกรบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัย
ที่มีโครงสรางขององคกรเปนไปในแบบเดียวกันกับของระบบราชการ โดยที่มีการรวมศูนยอํานาจ
และพยายามสรางความเปนเอกภาพทางดานการบริหาร ซึ่งจะเนนในดานของสายการบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น มีการจัดแบงกลุมงานตามภาระหนาที่เพื่อสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประกอบ
กับการกอตั้งที่ไดดําเนินมานานกวา 80 ป จึงทําใหในขณะนี้มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวนประมาณ
8,000 คน ซึ่งในสวนนี้มีขาราชการสาย ก คือ อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานทางดานวิชาการ ขา
ราชการสาย ข อันเปนสายงานที่อยูกึ่งกลางนั้นไดใชความรูความสามารถเปนอยางเดียวกันกับ ขา
ราชการสาย ก. ตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนเชน
เดียวกันกับขาราชการสาย ค. ดวย และในสวนของขาราชการสาย ค. ก็ปฏิบัติงานในลักษณะเชน
เดียวกันกับขาราชการพลเรือนทั่วๆไป ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน ลูกจางประจําเงิน
นอกงบประมาณแผนดิน ซึ่งเปนลูกจางในหนวยงานอิสระตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบัน
หนวยงานอิสระบางแหง มีการจางงานเปนรูปของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีปรากฏขึ้นตามหนวย
งานตาง ๆ โดยที่หากวามีการลาออกไปของบรรดาพนักงานประเภทนี้ก็จะมีการจางงานเปนแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย กลาวคือ เปนการจางงานที่มีการกําหนดระยะเวลาเอาไวแนนอนอยางนอย
1 ป เมื่อสิ้นสุดก็จะมีการจางและทําสัญญากันใหม อันจะเห็นไดวาการจางงานในมหาวิทยาลัยนั้น
จะเปนการจางงานในแบบของลูกจางชั่วคราว

อันมีกําหนดระยะเวลาแนนอน โดยจะมีการลด

จํานวนการจางงานในลักษณะของลูกจางประจําเพื่อใหลูกจางประจําหมดไปในที่สุด
จากความหลากหลายของสถานภาพของบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
การยากยิ่ ง ที่ จ ะจั ด ให บุ ค ลากรทุ ก คนเป น ไปในรู ป แบบอย า งเดี ย วกั น
มหาวิทยาลัยที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล

อั น เป น ลั ก ษณะของ

อีกทั้งภาระหนาที่ในความรับผิดชอบก็มีความ
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แตกตางกัน มีการแบงหนวยงานแยกออกตางหาก มีจุดศูนยกลางคือ สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยจะมีการแบงออกเปน 2 ฝาย คือ
1. สํานักงานมหาวิทยาลัย
1.1 กอง
1.2 สํานัก / สํานักงาน
1.3 หนวยงานอื่นๆ
1.4 วิสาหกิจ
2. คณะ
2.1 สถาบันวิจัย
2.2 สถาบัน / ศูนย / สํานัก
สําหรับหนวยงานในลําดับกอง , หนวยงานอื่นๆ , คณะ , สถาบันวิจัย และสถาบัน /
ศูนย / สํานัก สํานักงานมหาวิทยาลัยและคณะโดยตรง แตสํานักงานและวิสาหกิจนั้น จะมีการ
บริหารงานอยางอิสระ ไมตองพึ่งพาเงินงบประมาณแผนดิน สามารถเลี้ยงตัวเองดวยรายไดที่จัด
หามาอีกทั้งยังจัดหาผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานเชนเดียวกับการดําเนินกิจการ
ในทางธุรกิจทั่วๆ ไป อันจะไมเกี่ยวของกับงานทางดานวิชาการ
จากโครงสรางของมหาวิทยาลัยดังกลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดวาเปนโครงสรางที่มี
ลักษณะคอนขางใหญ และมีความสลับซับซอน ทําใหเปนอุปสรรคในการที่จะดําเนินการใหหนวย
งานแตละหนวยงานดําเนินการภายใตกฎ ระเบียบขอบังคับเดียวกัน อันเนื่องมาจากลักษณะของ
ภาระหนาที่ของแตละองคกรที่มีความแตกตางกัน บางหนวยงานก็มีภาระหนาที่ในการที่จะตองทํา
การศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ใหเกิดความกาว
หนาในทางวิชาการ

บางหนวยงานก็มีภาระหนาที่ในการหาเงินรายไดและผลประโยชนเขาสู

มหาวิทยาลัยอันจะนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศที่พัฒนาแลว โดยที่การจัดหนวยงานในเชิงธุรกิจแยกออกตางหาก เปนสิ่งที่จําเปน
เนื่องจากวาเราสามารถที่จะบริหารงานในเชิงธุรกิจไดเชนเดียวกับการบริหารงานทางดานวิชาการ
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เพราะการบริหารงานในเชิงธุรกิจนั้นจะตองดําเนินการอยางรวดเร็วและตองใชความสามารถในการ
แขงขันอยูตลอดเวลา
2.8.1. ปญหาความแตกตางของบุคลากร
จากการที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีโครงสรางในการบริหารงานภายในที่มี
ขนาดใหญและมีความสลับซับซอนสงผลใหการบริหารงานภายในเปนไปดวยความยากลําบาก อัน
เนื่องมาจากความแตกตางของบุคลากรประการหนึ่ง
ประเภทของบุคลากรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีดังนี้
2.8.1 ก. ขาราชการ สาย ก. สาย ข. และสาย ค.
2.8.2 ข. ลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน
2.8.3 ค. พนักงานมหาวิทยาลัย
2.8.1.ก. ขาราชการ สาย ก. สาย ข. และสาย ค.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนับเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในประเทศ
ไทยที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459 ถือเปนมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการระดับกองสังกัดกรม
มหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการ ทั้งนี้ตองปฏิบัติตามระเบียบราชการโดยที่บุคลากรนั้นเปนขาราช
การ ตอมาในป พ.ศ. 2502 รัฐบาลไดตั้งสภาการศึกษาแหงชาติขึ้น และใหทําหนาที่ในการบริหาร
งานบุคคลและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ จึงไดมีการโอนมหาวิทยาลัยทั้ง 5
แหงไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในปตอมา คือ พ.ศ.2503 ไดออกกฎกระทรวงตามความในพระ
ราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แหง ซึ่งไดกําหนดบทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจนทั้งในเรื่องการ
กําหนดอัตราเงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้งและการโอนขาราชการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการขา
ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) และกําหนดใหมี องคการคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) ดวย
เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2507 จึงเห็น
สมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 ขึ้น เพื่อรองรับ
การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยทุกแหง รวมทั้งที่จะตั้งขึ้นใหมใหเปนระบบเดียวกัน จึงนับวา
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 นี้มีลักษณะเปนกฎหมายแม
บท

โดยใหออกระเบียบวิธีปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอยูในกฏกระทรวง

ทําใหพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังไดออกกฎทบวงมาแลว 7
ฉบับ ตั้งแตป พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2535 ตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดมีการโอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
ราชการของมหาวิทยาลัย

การดําเนินการและการกํากับการศึกษาของรัฐในระดับอุดมศึกษาจาก

สํานักนายกรัฐมนตรีและสภาการศึกษาแหงชาติไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเปนตนมา จนถึง
ขณะนี้
ภายหลั ง จากได มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นใน
มหาวิทยาลัย (ก.ม.) ในป พ.ศ. 2503 แลว ขอบเขตของการบริหารงานบุคคลภายใตคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย(ก.ม.) มีลักษณะไมกวางขวาง

และบางกรณีมีการนําระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและระเบียบขาราชการพลเรือน(กฎ ก.พ.) มาอนุโลมใชกับการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งทําใหการบริหารงานบุคคลของเกือบทุกมหาวิทยาลัยยัง
คงอิงอยูกับระบบราชการ
ในป พ.ศ. 2518 ได มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน ที่มีการนําระบบจําแนกตําแหนงตามหนาที่ และความรับผิดชอบ (Position
Classification หรือ ระบบ P.C ) มาใชในการบริหารงานบุคคลของขาราชการมหาวิทยาลัย ใน
สาย ข. และสาย ค. ตลอดจนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย(ก.ม.) ไดพิจารณานํา
ระบบจําแนกวิทยฐานะ ( Academic Rank Classification ) หรือ ( A.R.C. ) มาเปนหลักในการ
กําหนดชั้นทางวิชาการสําหรับขาราชการสาย ก. ซึ่งตอมาไดมีการออกกฎทบวงฉบับที่ 2 ป พ.ศ.
2519 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ, 2507
ไดจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามหนาที่และสายงาน

โดยแบงบุคลากร

ประเภท ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามหนาที่และสายงานได ดังนี้
สาย ก หมายถึง ตําแหนง ซึ่งมีหนาที่สอน วิจัย และใหบริการ
ทางวิชาการ ซึ่งไดแก ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย
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สาย ข หมายถึง ตําแหนง ซึ่งมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการ ได
แก ตําแหนงในสายงานตางๆ ดังนี้ คือ
- บรรณารักษ
- โสตทัศนศึกษา
- แพทย
- พยาบาล
- นักวิจัย
- ตําแหนงในสายงานวิชาการอื่น ที่ ก.ม. กําหนด
สาย ค หมายถึง

ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการบริหาร และ

ธุรการ ไดแก
- เลขานุการคณะ
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
- เจาหนาที่ธุรการ
- เจาหนาที่การเงินและบัญชี
- ตําแหนงอื่น ตามที่ ก.ม. กําหนด
ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยของรัฐเกือบทุกมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ
ดังนั้น การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จึงมีลักษณะที่อิงกับระบบราชการ โดยมีกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ที่เปนแนวทางในการบริหารงานอยู 5 ประเภท คือ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2507 และกฎทบวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้อีก 7 ฉบับ ตั้งแต พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2535
นับเปนกฎหมายแมบทของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
2. กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน(กฎ ก.พ.) และระเบียบ
ออกตามความในกฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือน ซึ่งตามกฎทบวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2519
ระบุวา หากขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลใดมิไดมีบัญญัติไวในกฎทบวงใหนํากฎหมายวาดวย
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ระเบียบขาราชการพลเรือน(กฎ ก.พ.) และระเบียบออกตามความในกฎระเบียบขาราชการพลเรือน
มาใชบังคับโดยอนุโลม
3. พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย

และระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลที่ แตละมหาวิทยาลัยออกมาใชบังคับกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
4.
บังคับใชกับ ขาราชการโดยทั่วไป

ระเบียบหรือประกาศที่ออกโดยสวนราชการตางๆ

และมีผล

รวมทั้งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยดวย

เชน

ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ ระเบียบวาดวยการลาไปศึกษาฝกอบรมและดูงาน เปนตน
5. มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เปนแนวทางการปฏิบัติงานในรายละเอียด
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โครงสรางระบบการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย14
ก.ม.

อ.ก.ม.

ทบวงมหาวิ ทยาลัย
อธิ การบดี

อ.ก.ม.มหาวิ ทยาลัย

คณบดี/ผู อํานวยการ
ภาควิชา / แผนก

ฝายสํานักงาน

ข าราชการสาย ก.

ข าราชการ สาย ข. ค

โดยขอจํากัดของระเบียบราชการ

ทําใหเห็นวากระบวนการบริหารงานบุคคลบางขั้น

ตอนอาจดําเนินการไดเองโดยมหาวิทยาลัย แตบางขั้นตอนจะตองขออนุมัติจาก ก.ม. และบางขั้น
ตอนจะตองขออนุมัติจากหนวยงานอื่นนอกทบวงมหาวิทยาลัย
การแบงอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยโดยไดระบุขั้นตอน
ตาง ๆ ไว 4 ขั้นตอน ไดแก15

14

ธรรมนูญ โสภารัตน, “ตัวแบบมหาวิทยาลัยในอนาคต : การวิเคราะหเชิงระบบ”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยในอนาคต ระหวางวันที่ 27 –
29 พฤษภาคม 2525 หนา 125
15

ชนันดา ธีญะวุฒิ, เรื่องการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสภาพปจจุบันปญหา

และแนวทางแกไข , วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537 หนา
97.
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบดวย
1.1 การสรรหา
1.2 การคัดเลือกบุคลากร
1.3 การบรรจุ แตงตั้ง
1.4 การรับโอน
1.5 การเลื่อนขั้น เงินเดือน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบดวย
2.1 การวางแผนกําลังคน
2.2 การกําหนดตําแหนง
2.3 การกําหนดอัตราเงินเดือน
2.4 การไดรับเงินประจําตําแหนง
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบดวย
3.1 การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจยั
3.2 การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบดวย
4.1 วินัยและการออกจากราชการ
4.2 การอุทธรณรองทุกข
การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยของรัฐมีความซับซอน เนื่องจากการวินิจฉัย สั่ง
การจะตองขึ้นอยูกับระบบราชการหลายหนวยงาน ไดแก

ระดับภายในมหาวิทยาลัย คณะ

กรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) องคกรคณะกรรมการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) และหนวยงานอื่น ๆ เชน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.) และกระทรวงการคลัง
เปนตน สวนขั้นตอนการบริหารงานบุคคล ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ในแต
ละขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลมีดังนี้
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อํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคล16
ขั้นตอนในการ

อํานาจของ

บริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย

อํานาจของ

อํานาจของ ก.ม.

หนวยงาน อื่น ๆ

1. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
1.1 การสรรหา
1.2 การคัดเลือก
บุคคล
1.3 การบรรจุแตง 1. ขาราชการระดับ
9 ลงมา
ตั้ง
2. ผศ., รศ.
3. ชํานาญการ
ระดับ 6 , 7-8
1.4 การรับโอน
1.5 การเลื่อนขั้น อธิการบดีมีอํานาจ
เงินเดือน

ปลัดทบวงฯ มี ขอจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณ

เลื่อนขั้นเงินเดือน

อํานาจเลื่อนขั้น

ในระดับ 9 ลงมา

เงินเดือนระดับ
10 หรือ
ศาสตราจารย

2. การจัดสรร

อนุมัติกรอบ

ทรัพยากรมนุษย

อัตรากําลัง

16

ขอกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน
เพิ่มใหมของสาย ค. ตองขออนุมัติ
ก.พ. เปนกรณีไป

ชนันดา ธีญะวุฒิ, “การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย”
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ขั้นตอนในการ

อํานาจของ

บริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย

อํานาจของ ก.ม.

อํานาจของ
หนวยงาน อื่น ๆ

2.1 การวางแผน
กําลังคน
2.2 การกําหนด
ตําแหนง
2.3 การกําหนด
อัตราเงินเดือน
2.4 การไดรับเงิน

ก.ม. กําหนด

อั ตราเงิ น เดื อนเปนไปตามบัญชีเงิน

ประจําตําแหนง

หลักเกณฑ

เดือนทายระเบียบขาราชการพลเรือน

3. การพัฒนา

ปลัดทบวงมี

ทรัพยากรมนุษย

อํานาจอนุมัติ

3.1 การไปศึกษา

การไปศึกษา

ฝกอบรม ดูงาน

ฝกอบรมตาง

และปฏิบัติงาน

ประเทศ ใน

วิจัย

กรณี
1.ทุนประเภท 1
(ก) (ค)
2.ทุนประเภท 1
(ข) โดยตองทํา
ความ
ตกลงกับกรม
วิเทศสหการ
กอน
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ขั้นตอนในการ

อํานาจของ

บริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย

หนวยงาน อื่น ๆ

3.1.1 การไป

3. ทุนประเภท 2

ศึกษาฝกอบรม ดู

โดยตองทํา

งาน ณ ตาง

ความตกลงกั

ประเทศ

บก.พ.กอน

3.1.2 ขาราชการ

อธิการบดีมีอํานาจ

อํานาจของ

อํานาจของ ก.ม.

ปลัดทบวงฯ มี

2. มีคณะกรรมการกําหนดโครงการ

ไปปฏิบัติการวิจัย อนุมัติ

อํานาจอนุมัติ

ใหขาราชการไปศึกษาฝกอบรมและ

ณ ตางประเทศ

โดยทําความตก ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ลงกับ กขต.

(กขต.) มีอํานาจอนุมัติการยกเวนคุณ

กอน

สมบัติเฉพาะราย
ถาไปดวยทุนประเภท 1(ข) เมื่อกลับ
มาตองรายงานใหกรมวิเทศสหการ
ทราบ

3.1.3 การลาไป

อธิการบดีมีอํานาจ

ปลัดทบวงฯ มี

ศึกษา ฝกอบรม

อนุมัติ

อํานาจอนุมัติ

ภายในประเทศ

การลาโดยใช
เวลาราชการบาง
สวนเกิน 6 ชม./
สัปดาห

3.1.4 ขาราชการ
ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ
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ขั้นตอนในการ

อํานาจของ

บริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย

อํานาจของ

อํานาจของ ก.ม.

หนวยงาน อื่น ๆ

4. การควบคุม

การสั่งสอบสวน

การสอบสวน การรักษาวินัยและการ

ทรัพยากรมนุษย

การสั่งลงโทษเปน

ออกจากราชการอนุโลมใชระเบียบ

4.1 วินัยและการ หนาที่ของ

ขาราชการพเรือน

ออกจากราชการ มหาวิทยาลัย

ใชกฎ ก.พ.

4.2 การอุทธรณ

การรองทุกขใหรอง การรับอุทธรณ

รองทุกข

ทุกขกับผูบังคับ
บัญชาระดับสูงขึ้น
อีก 1 ระดับ
2.8.1.ข. ลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน
ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย

การบริหารงานบุคคล

ลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2516 กําหนดวาลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดินมีสอง
ประเภท คือ
- “ลูกจางประจํา” หมายความวา บุคคลที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจาง
ใหปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจําโดยไมมีกําหนดเวลา โดยไดรับคาจางเปนรายเดือนจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนเงินนอกงบประมาณ
- ลูกจางประจํา
1. บําเหน็จ จายเปนสวัสดิการใหแกลูกจางเงินนอกงบประมาณแผน
ดิน โดยใชกฎหมายบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ โดยอนุโลม
2. จายคารักษาพยาบาล (ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ
บาล) แกลูกจาง บิดา มารดา คูสมรส และบุตร (ไมเกิน 3 คน) โดยเบิกคารักษาไดเต็มจํานวน ยก
เวนคาหองที่มีการจํากัด
3. จายคาบํารุงการศึกษาของบุตร (ไมเกิน 3 คน) ตามที่รัฐใหเบิกได
4. ทําประกันชีวิตประเภทอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

38
5. การลา ใหลากิจ

45 วันตอป

ลาปวย

90 วันตอป

ลาพักผอน

10 วันตอป

ลาคลอด

90 วันตอป

ลาบวช

90 วันตอป

- “ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา บุคคลที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จางใหปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว หรือทําสัญญาจาง ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาการจางคราวละ ไม
เกิน หนึ่งป โดยไดรับคาจางเปนรายเดือน รายวัน หรือรายชั่วโมง จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนเงินนอกงบประมาณแผนดิน
- ลูกจางชั่วคราว
1. บําเหน็จ ไมมีการให
2. ทําประกันสังคมใหแกลูกจางเทานั้น
3. ทําประกันชีวิตประเภทอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท/คน
4. การลา ใหลาไดไมเกิน 30 วันตอป
2.8.1.ค. พนักงานมหาวิทยาลัย
ระเบีย บจุฬาลงกรณ มหาวิท ยาลัยวาดวย

การบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ระบุวา
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานที่มหาวิทยาลัยวาจางให
ปฏิบัติงานภายใตสัญญาจางทํางานตามระเบียบนั้น และในทุกคณะรวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
ศูนย แผนกอิสระ วิทยาลัย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเชนเดียวกันในสังกัดจุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย ไมวามีสถานะเปนสวนราชการหรือไมเปนสวนราชการที่จางพนักงาน17

17

ศศิพรรณ ทัศนะเทพ, “กระบวนการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย”, วิทยา

นิพนธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540
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สิทธิและประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้18
1. ใชขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารกองทุน
เงินสะสม พ.ศ. 2539 เปนสวัสดิการ และเปนหลักประกันแกพนักงานและครอบครัว เมื่อพนักงาน
ถึงแกกรรมหรือลาออกจากงาน หรือออกจากงานดวยเหตุใดๆ
2. ใชประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องวันทํางาน

วันหยุด

วันลา การทํางานลวงเวลา สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดเวลา
ทํางานตามปกติสัปดาหละไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
- วันลา พนักงานสามารถลาพักผอนไดปละ 6 วันทําการ
การลากิจ ปละไมเกิน 7 วันทําการ หากลาเกินใหหักเงินเดือนตามสวน
การลาปวย ปละไมเกิน 15 วันทําการ แตมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง
การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไปอาจใหแสดงใบรับรองของแพทย
การลาคลอดครั้งละ 90 วัน โดยไดรับเงินเดือนไมเกิน 45 วันโดยจะตอง
แนบใบรับรองแพทยประกอบการใชสิทธิลา
การลาเขารับการเตรียมพล ตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด โดยไดรับ
เงินเดือนไมเกิน 60 วัน
3. มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการทําประกันสังคมใหแกพนักงาน
4. พนักงานมีสิทธิใชบริการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู ไดแก หนวย
อนามัย สนามกีฬา หองสมุด
2.8.2ปญหาสําคัญของระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยไทย
จากการศึ ก ษารู ป แบบโครงสร า งและขั้ น ตอนการบริ ห ารงานบุ ค คลใน
มหาวิทยาลัยซึ่งสวนใหญแลวจะเห็นวากฎหมายและระเบียบตางๆ ทําใหขั้นตอนการบริหารงาน
บุ ค คลมี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาหลายชั้ น ซึ่ ง มี ผ ลให ก ารบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ส ว นใหญ

18

พ.ศ.2539

ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย
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ไมสามารถปรับตัวไดรวดเร็ว หรือเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร นอกจากนั้นยังเกิดปญหาดาน
การบริหารงานบุคคล19 โดยเฉพาะบุคลากรสาย ข. และ ค.
2.8.3

ความกาวหนาของบุคลากร สาย ข. และ ค.
ก. ตําแหนง

และงานของสาย ข. และสาย ค. ถือเปนสายงานสนับสนุน

(Staff ) ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกือบทุกแหง คือ สาย ก เปนสายงานหลัก ดังนั้นตําแหนงและงาน
ของสายสนับสนุน จึงมักไมมีความชัดเจน ทําใหไมสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เขามาทํางานไดตามที่มหาวิทยาลัยตองการ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอยูแลวก็รูสึกวางานของตนไมชัด
เจนไมกาวหนา แมวาตนมีความรูความสามารถและความชํานาญมากขึ้นตามจํานวนปที่รับราชการ
แตก็ไมไดรับการเลื่อนตําแหนง และไมไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่เหมาะสม
ข. ในการขอตําแหนงชํานาญการนั้น จะตองมีผลงานทางวิชาการประกอบ
ดวย แตลักษณะของสาย ข. และ สาย ค. เปนลักษณะงานชวยวิชาการ และงานบริหารธุรการ ซึ่ง
เปนงานบริหารหรือปฏิบัติงานประจํา (daily duty ) ทําใหไมมีเวลาและปราศจากความรูที่จะสราง
ผลงานทางวิชาการ จึงเปนเหตุใหบุคลากรทั้ง 2 สายงานนี้ไมสามารถขอตําแหนงชํานาญการไดมาก
นัก
ค. ในขณะที่การเลื่อนตําแหนงในสาย ก. อาจไดรับเงินเดือนสูงขึ้นถึง 3 ขั้น
แตอัตราเงินเดือนของผูที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงชํานาญการของสาย ข. และ สาย ค. จะไดรับการ
ปรับระดับเงินเดือนเพียงขั้นเดียวเทานั้น
ง. ความกาวหนาของบุคลากรสาย ข. และ สาย ค. สามารถขึ้นสูงสุดไดเพียง
ระดับ 8 ถึงแมจะเปดโอกาสใหเลื่อนเปนระดับ 10 ไดกําหนดตําแหนงชํานาญการ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ แตการขอตําแหนงมีความยุงยากและตองขอกรอบความจําเปน ตามลักษณะงาน

19

ชนันดา ธีญะวุฒิ , “ผลการศึกษา เรื่อง การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย” :

สภาพปจจุบันและแนวทางแกไข , 2537 หนา 112.
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จากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ซึ่งโดยทั่วไปแลวมักไมไดรับการ
อนุมัติ

เมื่อเปนเชนนี้ทําใหบุคลากรทั้ง 2 สาย ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเปน

อุปสรรคตอการสรรหาผูที่มีความรูความสามารถเขามารวมทํางานกับมหาวิทยาลัย
2.8.4เกิดความเหลื่อมล้ําระหวางบุคลากรสาย ก. กับ สาย ข. และ สาย ค.
ก. ความเหลื่อมล้ําในระดับตําแหนงและเงินเดือน

สําหรับผูที่สําเร็จการ

ศึกษาในวุฒิอยางเดียวกัน แตในสายงาน ก. สามารถเลื่อนตําแหนง คือสูงสุดไดถึงระดับ 11 สวน
สายงาน ข. และ สาย ค. เลื่อนตําแหนงสูงสุดไดเพียงระดับ 9 เทานั้น
ข. ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย

ฝายบริหารจะมาจากบุคลากร

สาย ก. เปนสวนใหญ เชน ผูอํานวยการศูนย หรือสถาบัน เปนตน ไมเปดโอกาสสําหรับบุคลากร
สาย ข. และ สาย ค. ซึ่งมีความรูความสามารถใหเปนผูบริหารของมหาวิทยาลัยได
ค. การแบงสายงานดังกลาวกอใหเกิดความรูสึกเหลื่อมล้ําโดยเปรียบเทียบ
สําหรับบุคลากรสาย ข และ สาย ค. กับ สาย ก. โดยมีความรูสึกดอยกวา เพราะผูที่มีระดับต่ํากวาใน
สาย ก. สามารถสั่งผูมีระดับสูงกวาในสาย ข. และสาย ค. ได ทั้งนี้เพราะระบบมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญกับบุคลากรสาย ก. โดยถือวาเปน ผูดํารงตําแหนงในสายงานหลัก (Line) ตามที่ไดกลาว
มาแลว
การแบงสายงานดังกลาวทําใหระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยไทย มี
การแบงสายงานกันอยางตายตัว (rigid) โดยไมสามารถยืดหยุนปรับเปลี่ยนขามสายงานกันได และ
จะเห็นวาปญหาที่ประสบคือ มีการจัดสรรคนไมเหมาะสมกับงาน เชน กรณีบางมหาวิทยาลัย ขา
ราชการสาย ก (อาจารย ) ที่สนใจเฉพาะงานวิจัย แตไมมีความชํานาญดานการสอน ในขณะเดียว
กันขาราชการสาย ข. ที่มีประสบการณจากงานวิจัยและสามารถถายทอดความรูความสามารถไดดวย
แตไมสามารถปรับเปลี่ยนสายงานได มหาวิทยาลัยอาจจะตองสูญเสียบุคลากรประเภทนี้ไป ปญหา
ดังกลาวจะลดนอยลงหากมหาวิทยาลัยปรับโครงสรางระบบการบริหารงานบุคคลเสียใหม

โดย

พิจารณาทั้งในแงของความเปนไปได และรูปแบบที่เหมาะสมกับหนาที่ของมหาวิทยาลัยในอนาคต
ตอไป
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- การเปลี่ยนแปลงตอบุคลากร
การปรับเปลี่ยนสถานภาพจากการเปนขาราชการ ลูกจางหนวยงานราชการ ลูกจางเงิน
นอกงบประมาณแผ น ดิ น ไปเป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ดังนี้
ตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 84 วรรค 3 ระบุวา
ขาราชการและลูกจางสวนราชการในสังกัดจะไดรับไมนอยกวาเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนการเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
- เครื่องราชอิสริยาภรณ ตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มิได
ระบุการใหสิทธิในการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณแตอยางใด ซึ่งในกรณีผูบรรจุใหม ปจจุบันจะได
รับเครื่องราชอิสริยาภรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี บัญชี 18 (สูงสุดไมเกินประถมาภรณ
มงกุฎไทย (ป.ม.)) สําหรับขาราชการผูเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะเสนอใหนับ
เวลาตอเนือ่ งเพือ่ ขอรับเครือ่ งราชอิสริยาภรณในชัน้ ถัดไป สวนผูไ ดรบั ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)
หรือสูงกวาอยูก อ นแลวจะนําเสนอใหไดรบั สูงขึน้ อีก 1 ขัน้ เปนกรณีพเิ ศษ ซึง่ ทบวงมหาวิทยาลัยได
เคยเสนอขอใหเปนราย ๆ ไปแลว20
- สิทธิของขาราชการ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ตามพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการและพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ มีดังนี้
1) ขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) เมื่อเปลี่ยน
สถานภาพเปนเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพ กอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.)
2) ขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) ออกจากราชการ
โดยการเปลี่ยนสถานภาพตามขอ 1 ถือเปนการออกเพราะทางราชการยุบหรือเลิกตําแหนงอาจมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จบํานาญดวยเหตุทดแทน ตามสิทธิตางๆ ที่จะไดรับมีดังนี้21

20

สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย, หลักการและแนวปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล, กันยายน 2541 หนา 13
21

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 มาตรา 51
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- ถามีเวลาราชการตั้งแตหนึ่งปบริบูรณแตไมถึงสิบปบริบูรณมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ถามีเวลาราชการตั้งแตสิบปบริบูรณมีสิทธิไดรับบํานาญ
- ถาเลือกรับบําเหน็จ จะไดรับบําเหน็จจากเงินงบประมาณและรับเงินสะสม เงิน
สมทบ และผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาว จากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.)
- ถาเลือกรับบํานาญ จะไดรับบํานาญ (สูตรใหม) จากเงินงบประมาณ และรับ
เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวจาก
กบข.
- การรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) ทั้งขอ ก. และขอ ข. ได
รับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพราะเปนการออกดวยเหตุทดแทน
3) ขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) ถาถูกสั่งให
ออกเพื่อไปชวยปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรี ถือวาเปนการไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาสั่งใหขา
ราชการไปทําการฯ พ.ศ. 2530 ถือวาขาราชการผูนั้นยังเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราช
การ(กบข.) อยูแตใหหยุดหักเงินสะสม และงดเบิกเงินสมทบและเงินชดเชยไวชั่วคราว จนกวาจะ
กลับมารับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน ระหวางนั้นเงินของขาราชการผูนั้นในกองทุนจะยังได
ผลประโยชนอยูตลอดเวลา

เมื่อขาราชการดังกลาวกลับมารับราชการใหนําระยะเวลาที่ไปปฏิบัติ

งานมานับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได ถาไมกลับมารับราชการ ใหถือวา
เปนการออกจากราชการดวยเหตุทดแทนมีสิทธิไดรับเงินตางๆ ตามหลักเกณฑในขอ 2
- มีการกําหนดระบบการบริหารงานบุคคลใหม เปนระบบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขึ้นเองเปนการเฉพาะ โดยพนจากระบบของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย(ก.ม.)
ซึ่งเปนระบบที่เหมาะสมกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด22

22

รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 22 (2) ความวา “ออกขอ

บัญญัติวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิจัยขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยในเรื่องอื่น ๆ และจะมอบหมายให
หนวยงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ และออกประกาศสําหรับสวนงานนั้นก็ได
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- การจายคาตอบแทนและสวัสดิการ จะแตกตางไปจากระบบราชการ โดยจะมีการใช
ระบบที่เปนของมหาวิทยาลัย

แตละมหาวิทยาลัยจะกําหนดวาไมนอยกวา เงินเดือน คาจาง

สวั ส ดิ ก าร และประโยชน ต อบแทนอย า งอื่ น ที่ เ คยได รั บ อยู ก อ น

การเป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านของ

มหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดไวในรางพระราชบัญญัตจิ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.…. มาตรา 82
วรรคสองที่วา “ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนไปเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ใหไดรับ
เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ไมนอยกวาเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย”
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กรอบอัตราเงินเดือนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอาจกําหนดไวดังนี้23
ตําแหนง
ระดับ
ตําแหนง
คุณลักษณะ
ระดับหนวยงาน
(วุฒิ)
กลุม
A (ใหญ)
B (กลาง)
C (เล็ก)
กลุมที่ 1
P ผูอํานวยการ ป.ตรีขึ้นไป +
ระดับ
ประสบการณ
บริหาร 1
20 ปขึ้นไป
ระดับสูง
P รองผูอํานวย ผูอํานวยการ ป.ตรีขึ้นไป +
2 การ
ประสบการณ
15 – 19 ป
P หัวหนาฝาย รองผูอํานวย ผูอํานวยการ ป.ตรีขึ้นไป +
3
การ
ประสบการณ
15 – 14 ป
ระดับ
P รองหัวหนา หัวหนาฝาย รองผูอํานวย ป.ตรีขึ้นไป +
กลาง
4 ฝาย
การ
ประสบการณ 9
– 12 ป
P หัวหนางาน รองหัวหนา หัวหนาฝาย ป.ตรีขึ้นไป +
5
งาน
ประสบการณ 6
– 8 ป
ระดับตน P รองหัวหนา หัวหนางาน รองหัวหนา ป.ตรีขึ้นไป +
6 งาน
ฝาย/หัวหนา ประสบการณ 3
– 5 ป
งาน

23

เงินเดือน (เริ่ม
บรรจุ)
(Basic Salary)
ขั้นต่ํา ขั้นสูง
29,500 44,200

26,300 39,400

23,500 35,200

18,950 26,350

16,300 22,800

12,600 17,300

ทบวงมหาวิทยาลัย, “รายงานการสัมนาวิชาการเรื่อง รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย

ที่เหมาะสมในอนาคต”, กรุงเทพฯ : สุพรการพิมพ, 2530.
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ตําแหนง
ระดับหนวยงาน

ระดับ
ตําแหนง
กลุม
กลุมที่ 2
ระดับ
ปฏิบัติ
งาน

กลุมที่ 3
ระดับ
บริหาร
ทั่วไป

A (ใหญ)

B (กลาง)

คุณลักษณะ
(วุฒิ)
C (เล็ก)

เงินเดือน (เริ่ม
บรรจุ)
(Basic Salary)
ขั้นต่ํา ขั้นสูง

P เจาหนาที่ปฏิบัติงานระดับอาวุโส
7 - สายสนับสนุนวิชาการ
- สายปฏิบัติงานทั่วไป
P เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
8 เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ป.ตรีขึ้นไป

7,700 12,800

ระดับ ปวส.
ระดับ ปวท.
ระดับ ปวช.

7,000
6,300
5,800

9,300
7,900
6,420

P พนักงานขับรถยนต
9 คนงาน / คนสวน / นักการภารโรง ยาม
ฯลฯ

ต่ํากวา ปวช.
(มัธยมศึกษา
ตอนปลาย)

5,500
5,180

-

หมายเหตุ การกําหนดกรอบอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา / ขั้นสูง ไดพิจารณาถึงปจจัย
แสดงถึงความขาดแคลน ภาระกิจและความรับผิดชอบของตําแหนงเฉพาะดาน ภาวะการแขงขัน
ของตลาดแรงงาน ฯลฯ เปนตน
- การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถจูงใจผูมี
ความรูความสามารถเขาทํางาน และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัด
สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจแตกตางกันแลวแตความเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยรูปและลักษณะของสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลอาจกําหนดดังนี้
- กองทุนเงินสะสมสมทบ หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปนเงินสะสมยาม
เกษียณอายุของพนักงาน หรือเมื่อลาออกจากงานโดยมิไดกระทําความผิด
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- เงินชดเชย เมื่อพนักงานตองออกจากงานหรือเลิกจางในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ใหออกจากงานเพราะเหตุเจ็บปวย
2. ยุบเลิกตําแหนง
3. เลิกจางกอนครบอายุสัญญา โดยไมมีความผิด
ทั้งนี้เงินชดเชยการเลิกจาง

จะตองไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายคุมครอง

แรงงาน
- คาเลาเรียนบุตร
- คารักษาพยาบาล
- คาทําขวัญ คาฌาปณกิจสงเคราะห
- สวัสดิการเงินกูประเภทตางๆ เชน เงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห

เงินกูเพื่อซื้อ

คอมพิวเตอร เปนตน
- การปรับเปลี่ยนสถานภาพหรือการถายโอนเขาสูระบบบริหารงานบุคคลใหมนั้น
จะต อ งมี ร ะบบการประเมิ น ที่ เ ป น ธรรมและเหมาะสม

ก อ นการบรรจุ เ ข า เป น พนั ก งานของ

มหาวิทยาลัย โดยเปาหมายคือการใหไดรับคาตอบแทนและตําแหนง รวมทั้งภาระงานที่เปนธรรม
ดวยกันทุกฝาย
สําหรับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายประเภท คือ นอกจากขาราชการ
แลวยังมีลูกจางเงินนอกงบประมาณทั้งประเภทประจําและชั่วคราว

และพนักงานมหาวิทยาลัย

ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล ซึ่งเคยไดรับการคุมครองใน
เรื่องสิทธิและประโยชนตอบแทนที่ไมต่ํากวากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน , การคัดเลือกดวย
การประเมิน การทําสัญญาจางมีกําหนดระยะเวลาซึ่งไมอาจกําหนดแนนอนลวงหนาวาจะไดตอ
สัญญาจนถึงเมื่อใด
จากผลกระทบตอบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้

อาจจะแตกตางจาก

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล แตหลักการที่สําคัญคือการมุง
รักษา และสงเสริมคนเกงและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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จากผลกระทบที่กลาวมาแลวนี้ แตละมหาวิทยาลัย อาจจะแตกตางกันไป เพราะบาง
มหาวิทยาลัยอาจจะมีการใชระบบใหมนี้บางแลว

แตเทาที่ประสบพบเห็นมายังมีการดําเนินการ

บริหารแบบเกาอยูเปนการดําเนินการตามอายุงาน ซึ่งใครเขามาทํางานกอน เงินเดือนก็จะมาก
ตําแหนงหนาที่ จะขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางาน ไมสามารถขามขั้นได แมจะมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงกวาก็ตาม ทําใหบุคลากรที่ตั้งใจทํางาน กลับไมไดรับความดีความชอบ เกิดความทอแท
ในการทํางาน อันเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานตอไป
นอกจากผลกระทบตอบุคคลแลว การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ยังสงผลกระทบตอ
ระบบบริหารอื่น ๆ เชน ระบบงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารวิชาการ และระบบการกํากับ
ตรวจสอบ
- การเปลี่ยนแปลงในดานการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
การเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเกิดความคลองตัวขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
อิสระในการบริหารงานของตนเอง
งบประมาณและทรัพยสิน
โดยทั่วไปแลวหลักการดานการเงินและงบประมาณจะเปนดังนี้
- รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกมหาวิทยาลัยใหเพียงพอที่จะประกันคุณภาพ
การศึกษาไวได เงินอุดหนุนดังกลาวใหถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยจะตองกําหนดระบบบริหารงบประมาณ การเงินบัญชีและทรัพยสินของ
ตนเอง โดยสํานักงานตรวจเงินแผนดินจะเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ในลักษณะการตรวจ
สอบภายหลัง รวมทั้งระบบการติดตามการใชงบประมาณอื่นๆ
- รายไดของมหาวิทยาลัยไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
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- กรณีรายไดไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ไมสามารถหารายไดจากแหลงอื่นได รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแกมหาวิทยาลัยเทาที่จํา
เปน
- มหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยสินได
- มหาวิทยาลัยมีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจากที่ราชพัสดุ
ได รายไดจากการดําเนินงานถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
- ทรัพยสินที่ไดมาโดยมีผูยกให หรือไดมาโดยการซื้อจากเงินรายไดใหเปนกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลั ย

ซึ่ งสามารถใชสอยควบคุมดูแ ลใชประโยชน จําหน ายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อ

ประโยชนทางการศึกษา
- รายไดจากแหลงตางๆ ที่มหาวิทยาลัยหามาไดจะเปนสวนสรางเสริมความแข็งแกรง
ของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ไดรับจากรัฐ
การจัดสรรงบประมาณ
ขณะนี้ทบวงมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการรวมกับสํานักงบประมาณ เพื่อใหมีการดําเนิน
การในหลักการเดียวกัน คือ ใหมีการจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยในลักษณะเงินอุดหนุน
ทั่วไปใน 2 ลักษณะ คือ
การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ า ยประจํา ป ใ ห แ ต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย จะจํ า แนก
งบประมาณออกเปน 2 ลักษณะ คือ คาใชจายประจํา และคาใชจายลงทุน
คาใชจายประจํา หมายถึง คาใชจายที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการจัดการศึกษา โดยรัฐ
อุดหนุนในลักษณะคาใชจายตอหัวนักศึกษา ( Cost Per Head) เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
มาตรฐานอยางนอยขั้นต่ํา และเพียงพอตอการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจัดสรรจาก
เงินงบประมาณแผนดิน

สวนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหนํามารวมสมทบเปนงบประมาณ

รายจายของมหาวิทยาลัยในสัดสวนที่เหมาะสม
สวนคาใชจายในภารกิจหลักอื่นๆ ใหรัฐอุดหนุนตามโครงการหรือกิจกรรม
ค า ใช จ า ยลงทุ น

ให รั ฐ จั ด สรรให ต ามโครงการและความจําเป น ตามสภาพของ

มหาวิทยาลัยและกําลังงบประมาณของประเทศ
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การบริหารงบประมาณและการรายงาน
หลั กการในการบริหารงบประมาณนั้น

มหาวิทยาลัยตางๆตองยึดหลักของความ

โปรงใส และประโยชนที่จะไดรับเปนสําคัญ โดยการบริหารงบประมาณนั้นจะอยูภายใตความรับ
ผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง ภายใตหลักการตอไปนี้
- งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปและถือเปนเงินรายได
ดังนั้น

จึงเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับตามแผนงาน

โครงการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอ

โดยอาจนําเงิ น รายได อื่ น มารวมจั ด สรรเป น งบประจําป ข อง

มหาวิทยาลัยดวย
- มหาวิทยาลัยมีหนาที่วางระบบการเงินและบัญชี งานพัสดุที่เปนของตนเอง ทั้งนี้
ทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาตนแบบระบบบัญชีตนทุน สําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐบาล ที่จะสามารถนําไปประยุกตใชตอไปได
- สํานักงานตรวจเงินแผนดินจะเปนผูตรวจสอบการใชจายเงินของมหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
-

ทบวงมหาวิทยาลัยโดยความรวมมื อของสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน สํานัก

งบประมาณจะพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ระบบการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (Performance Monitoring
System)
2. ระบบรายงานการใชจายงบประมาณ ( Financial Report System)
3. การรายงานผลงานประจําป (Annual Report System)
การบริหารพัสดุและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ปจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแหงไดแกไขพระราชบัญญัติเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถ
ควบคุมดูแลและใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
เชนเดียวกัน

ซึ่งในกรณีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลก็

โดยมีหลักการสําคัญคือใหมหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยเพื่อให

สามารถจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย และนํารายไดมาใชจายในกิจการได โดยแยก
อสังหาริมทรัพยเปน 2 ประเภท คือ
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- อสังหาริมทรัพยที่เปนที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน ที่ปาสงวน ที่มหาวิทยาลัยได
รับมอบหมายใหใชประโยชน ใหมหาวิทยาลัยมีอิสระในการควบคุมดูแลใชสอยหาประโยชนตามที่
เห็นสมควร เพื่อประโยชนทางการศึกษา
- อสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการบริจาคหรือซื้อจากเงินรายไดใหเปนกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย สามารถนําไปใชสอย ควบคุม ดูแลใชประโยชนทางการศึกษา และสามารถจําหนาย
หรือแลกเปลี่ยนได
การบริหารวิชาการ
การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลก็จะเปนไปตามหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยดําเนินการใหเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด แตการดําเนินงานทางวิชาการ
จะตองสอดคลองกับนโยบาย และเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด โดยหนวยงานกลาง
ทั้งนี้แนวทางในการดําเนินการอาจเปนได ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและอนุมัติการเปดสอนให
สอดคลองกับมาตรฐานและแผนที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด
2. สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติจัดตั้ง ยุบ เลิก หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. มหาวิทยาลัยมีหนาที่พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลอง
กับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย
การกํากับ ตรวจสอบ
1. การกํากับตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ
บริหารงานภายในของสถาบัน

เพื่อประโยชนในการ

โดยสภามหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยตอรัฐบาล
2. การกํากับตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก
2.1 การกํากับจากภายนอกนั้นจะเปนสวนหนึ่งของระบบการกํากับของรัฐซึ่งจะ
เปนการกํากับที่เปนระบบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทบวง
มหาวิทยาลัย และสํานักงบประมาณ เปนตน
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2.2 การกํากั บ ด ว ยกลไกงบประมาณ

จากการปรั บปรุ งระบบการจัดสรรงบ

ประมาณ โดยใชผลการปฏิบัติงานเปนเกณฑในการจัดสรรทบวงมหาวิทยาลัยจะรวมมือกับสํานัก
งบประมาณเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณเปนกลไกผลักดันใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน
2.3 การกํากับดวยนโยบายของรัฐบาล ในขณะที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนพัฒนา

อาจมีนโยบายพิเศษเฉพาะกิจเฉพาะดานของรัฐบาล

ที่กําหนดให

มหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ ดําเนินการทั้งในกรณีมีงบประมาณสนับสนุนและไมมีงบประมาณ
สนับสนุน
2.4 การกํากับดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยไดสง
เสริมใหมหาวิทยาลัยทุกแหงสรางระบบการประกันคุณภาพของตนเองใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนด ดังนั้น ผลจากการดําเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาจะสงผลกระทบโดยตรง
ตอการบริหารมหาวิทยาลัยที่อาจตองปรับปรุงเพื่อใหผลผลิตไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
โดยสรุปบุคลากรทั้ง 3 ประเภทของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีระเบียบการบริหารงาน
บุคคลที่แตกตางกัน การจะใหบุคลากรทั้ง 3 ประเภทอยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับเดียวกัน เนื่อง
จากบุคลากรแตละประเภทเคยชินกับสิ่งที่ตนเองไดรับและปฏิบัติเปนระยะเวลาสิบๆป ถาจะให
เปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง ภายในระยะเวลา 1-2 ป คงเปนไปไดยาก และหากรางพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ผานความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับก็จะตองมีการ
ออกกฎระเบียบ ขอบังคับ ขึ้นมาใหมทั้งหมด เพื่อใชกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ระบบ
(ระบบทวิภาค)

เพราะถากฎระเบียบขอบังคับเขมงวดมาก

จะทําใหไมจูงใจในการที่บุคลากร

ประสงคที่จะสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรเดิมจะตองปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยอยางมีศักดิ์ศรีไดรับความเปนธรรม ไมถูกบีบคั้น เพื่อที่จะใหเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย สวนสิทธิประโยชนตางๆ และสวัสดิการ จะตองไดรับไมนอยกวาเดิม24

24

หลักการ ขอเสนอแนะของสภาคณาจารยเกี่ยวกับราง พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยฉบับใหม ปที่ 28 พ.ศ. 2541-2542
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2.9 อุปสรรคของการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ (มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล)
หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการแลว ถือวาเปนระบบที่มีการบริหารงานดี
กว า เพราะเป น ระบบที่ มี ค วามเป น อิ ส ระและความคล อ งตั ว ในการบริ ห ารงานสู ง กล า วคื อ
มหาวิทยาลัยสามารถออกกฎระเบียบตาง ๆ ขึ้นใชเอง สามารถกําหนดอัตราเงินเดือน อัตรากําลัง
และโครงการตาง ๆ ไดเอง แมระบบนี้จะมีการบริหารงานที่ดีกวาระบบงานราชการก็ตาม แตการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ยอมเกิดปญหาและอุปสรรคเชนกัน ซึ่งกรณีของมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไมเปนสวน
ราชการ (มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล)25 พอสรุปไดดังนี้
2.9.1 สถานภาพทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลไมชัดเจน
ปจจุบันยังไมอาจจะระบุไดวามหาวิทยาลัยในระบบใหมนี้มีสถานภาพเชนไร เนื่องจากตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหเปนมหาวิทยาลัยของรัฐเทานั้น และกฎหมายไมไดบัญญัติ
ใหมีการบริหารงานแบบราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยในระบบใหมเปนมหาวิทยาลัย
ของรัฐเทานั้น โดยมีสถานภาพไมใชสวนราชการ ไมใชรัฐวิสาหกิจ และไมทราบวาจะมีฐานะเปน
เชนไร เนื่องจากกฎหมายไมไดระบุไว
2.9.2 สืบเนื่องมาจากสถานภาพที่ไมชัดเจนทางกฎหมายของมหาวิทยาลัย

ทําใหการ

ของบประมาณมีปญหาวา รัฐจะใหงบประมาณแกมหาวิทยาลัยในฐานะใด จึงเกิดการพิจารณาและ
การตี ค วามว า มหาวิ ท ยาลั ย ในระบบใหม มี ฐ านะเป น ส ว นราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
งบประมาณ พ.ศ.2502 หรือไมเนื่องจากหนวยงานที่จะไดรับเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม จะตองมีฐานะเปนสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจเทานั้น ซึ่งรายละเอียดของขอกฎหมายในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ในระบบใหมมิไดกําหนด สถานภาพของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน จึงเกิดขอโตแยงวา มหาวิทยาลัยมี

25

สรุปความจากการสัมภาษณหัวหนาสวนงานบริหารบุคคล และหัวหนาสวนงาน

บริการการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 23 มกราคม 2542.
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สถานภาพเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502* หรือไม
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยแลวและลงความเห็นวามหาวิทยาลัยในระบบใหมนี้เปนหนวย
งานราชการของรัฐประเภทหนึ่ง แมจะมีการจัดองคกรใหมีความเปนอิสระก็ตามแต มหาวิทยาลัยก็
ยังคงอยูในความหมายของคําวา “สวนราชการ” ตามคํานิยามของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502** การตีความเชนนี้ก็เพื่อใหสามารถจัดสรรเงินงบประมาณตามพระราช
บัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ได
2.9.3 การติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่มีขอบขายงานเกี่ยวกับการอุดม
ศึกษายังไมคลองตัวเทาที่ควร

เนื่องจากหนวยงานดังกลาวไมทราบสถานภาพทางกฎหมายของ

มหาวิทยาลัยจึงเหมาเอาวามหาวิทยาลัยในระบบใหมนี้ไมแตกตางจากมหาวิทยาลัยเดิมจึงปฏิบัติ
เหมือนมหาวิทยาลัยในระบบเดิม อาทิเชน การตรวจสอบบัญชีของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน จะ
ตรวจบัญชีโดยใชแบบรายการตรวจสอบแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยในระบบเดิมทําใหการตรวจสอบ
มีปญหาและไมตรงกัน จึงทําใหการดําเนินการไมคลองตัวเทาที่ควรจะเปน เปนตน
2.9.4 กฎ ระเบียบ ของทางราชการเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานอยางมาก เชน เมื่อมี
ประกาศจากทบวงมหาวิ ทยาลัย เรื่อง การขอทุ นไปศึกษาตางประเทศ

แต เนื่องจากทบวง

มหาวิทยาลัยเปนระบบราชการ ฉะนั้น การจัดสงเอกสารตาง ๆ ไปใหแตละมหาวิทยาลัยจะตอง
อาศัยการทํางานแบบราชการ จึงมักเกิดความลาชา ซึ่งบางครั้งเรื่องมาถึงมหาวิทยาลัยเปนวันสุดทาย
ของการขอทุนไปศึกษาแลว เปนตน แตปจจุบันไดพยายามรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของแกไข
ปญหาดังกลาว และเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ

*

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 4 “…สวนราชการ หมายความวา

กระทรวง ทบวง กรม หรือ ทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทากับสํานักงาน หรือหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน”
**

คณะกรรมการกฤษฎีกา, “คําวินิจฉัยที่ 693/2538 เรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติมีฐานะเปน
หนวยงานของรัฐหรือไม,” 2538.
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2.9.5 กฎ ระเบียบ ประกาศและอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงคอนขาง
บอย เนื่องจากคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไดวางกฎ ระเบียบ ประกาศตาง ๆ ไวกอนมีการ
ปฏิบัติจริง ดังนั้น เมื่อนํามาใช บางสวนอาจเกิดปญหา และบางสวนอาจไมสอดคลองกับความเปน
จริง หรือไมเหมาะสม จึงตองมีการแกไขใหเหมาะสม อาจทําใหผูที่เกี่ยวของเกิดความสับสนและ
ปฏิบัติตามไดไมถูกตอง
2.9.6 ลักษณะธรรมชาติของคนไทย กลาวคือ เปนคนโอบออมอารีย ใจออน เกรงใจ
ผูอื่น

ถืออาวุโส และใหอภัย คุณสมบัติดังกลาวเปนอุปสรรคอยางมากตอการพัฒนาระบบการ

บริหารงานแบบใหม เพราะทําใหเกิดการเกื้อกูลกันและไมกลาลงโทษผูกระทําผิดหรือผูที่ไมผาน
เกณฑการประเมินเชน นาย ก. เปนพนักงานของมหาวิทยาลัย เปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธดีมากแต
การทํางานไมคอยมีประสิทธิภาพมากนัก เมื่อถึงเวลาประเมินผลงานออกมาไมถึงเกณฑ ผูบังคับ
บัญชาอาจจะไมกลาตัดสินใจใหออกเนื่องจากผลงานไมไดระดับแตจะใหทํางานตอเพราะเปนคนดี
จึงมีความเห็นใจกัน ซึ่งเปนบุคลิกของคนไทยโดยทั่วไป เปนตน
2.9.7 พนักงานและลูกจางบางคน

ยังเขาใจไมกระจางหรืออาจไมเขาใจในระบบการ

บริหารงานแบบใหม เพราะมักจะคิดวา การทํางานในมหาวิทยาลัยไมวามหาวิทยาลัยใดคงไมแตก
ตางกัน ฉะนั้น จึงทํางานแบบเดิม คือ อิงระบบราชการ ทําใหการปฏิบัติงานบางสวน ไมเหมาะสม
และสอดคลองกับวัตถุประสงค ซึ่งในเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยไดพยายามทําความเขาใจและเผยแพร
ความรูใหมากยิ่งขึ้น
2.10 กรณีศึกษาการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
เปนการศึกษามหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแล
ของรั ฐ บาล ซึ่ ง เป น การศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารงานบุ ค คลของแต ล ะสถาบั น ที่ ก อ ตั้ ง ใหม เช น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรเดิมอยูกอน
แลวมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน

สวนมหาวิทยาลัยในตางประเทศ

เปนประเทศ

เพื่อนบานที่อยูใกลเคียงประเทศเรา ซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการ เชน มหาวิทยาลัยใน
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร นิวซีแลนด ออสเตรเลีย
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จากการศึกษามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พอสรุปไดดังนี้
2.10.1 โครงสรางมหาวิทยาลัย
2.10.1.1 สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีสภามหาวิทยาลัย เปนองคกรสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนการวาง
แผนนโยบายตาง ๆ การออกกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ การอนุมัติในเรื่องตาง ๆ ตลอดจนการ
อนุมัติหลักสูตร มีการนําบุคคลในดานธุรกิจเขาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกําหนดให
กรรมการซึ่งตองเปนผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้จะตองประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มีสภามหาวิทยาลัย เปนองคกรสูงสุดในการบริหารงานมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เชิง
นโยบาย จัดวางระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับสภามหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุรนารี กรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยมากกวา
กรรมการที่มาจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย ขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาจาก
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เปนผูเสนอใหทั้งสิ้น ทั้งนี้กรรมการที่สรรหามาจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานตาง ๆ ซึ่งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานและสภาพปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดี
มหาวิทยาลัยมาลายา (University Malaya)
มีสภามหาวิทยาลัย (Council) เปนผูกําหนดนโยบายดานการบริหาร
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร
มีสภามหาวิทยาลัย เปนองคกรการบริหารงานทั่วไป มีหนาที่กําหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารดานอื่น ๆ สมาชิกของสภามหาวิทยาลัยมาจากบุคคลภายนอกที่มี
ชื่อเสียง และอาจารยภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจํานวนเทากัน มีวาระการดํารงตําแหนงเปนเวลา 2 ป
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มีสภามหาวิทยาลัย เปนองคกรสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยทั้งดานบริหารและวิชา
การโดยมี Vice Chancellor ตําแหนงเทียบเทาอธิการบดีในมหาวิทยาลัยประเทศไทย เปนผูบริหาร
สูงสุด รับผิดชอบทั้งในดานวิชาการและการบริหาร ขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย และมี Deputy Vice
Chancellor 2 คน (เทียบเทารองอธิการบดี) ชวยดูแลงานดานวิจัย และรับผิดชอบดานวิชาการ และมี
ผูชวย 4 คน ดูแลแตละกลุมวิชา เปนการกระจายอํานาจในการบริหาร ซึ่งผูชว ยอธิการบดีจะเปนผู
บริหารสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน นอกจากนี้ยังเปนประธานในการประชุมคณบดีของแตละ
กลุมวิชา เรื่องตาง ๆ สิ้นสุดที่ผูชวยอธิการบดี จากนั้นจึงรายงานไปยังรองอธิการบดีดานวิชาการอีก
ทีหนึ่ง
มหาวิทยาลัยซิดนีย
สภามหาวิทยาลัย เปนองคกรสูงสุดมี CHANCELLOR เปนประธานสมาชิกของสภา ทั้ง
ที่มาจากการแตงตั้งและการเลือกตั้ง จากหลายองคกร ทั้งภายในและภายนอก ระบบการบริหารคลาย
กับมหาวิทยาลัยโอทาโก คือเปนการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนสภามหาวิทยาลัยที่มีกรรมการมาจากบุคคล
ภายนอกมหาวิทยาลัยมากกวาที่มาจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย ถึงแมวาขอมูลตาง ๆ จะตองรับฟง
จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็ตาม แตกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก ซึ่งกําหนดตองเปนผูทรงคุณ
วุฒิดานตาง ๆ ซึ่งเขาใจในประเด็นที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย จะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาความ
กาวหนาไดเร็วกวาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเอง เพราะอาจจะมองทางแกไขปญหาของตนเองไม
ดี เ ท า ที่ ค วร และการที่ ไ ม มี ก รรมการมาจากบุ ค คลในทางธุ ร กิ จ จะไม ทําให ภ าพลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัยเปนการแสวงหากําไรทางธุรกิจ อีกเหตุผลหนึ่งคือ เปนการปองกันการแทรกแซงจาก
การเมื อ ง เพราะกําหนดคุ ณ สมบั ติ ด า นต า ง ๆ ที่ เ ข า ใจเกี่ ย วกับมหาวิท ยาลัยเทานั้น เทากับ
มหาวิทยาลัยจะไดมีความเปนอิสระในการบริหารงานอยางเต็มที่ ตามจุดประสงคของการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับดูแลของรัฐบาล ซึ่งจะเปนสภามหาวิทยาลัยที่นําไปใชเปนแบบอยางได
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2.10.1.2 สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สภาวิชาการ กรรมการมาจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย โดยมิไดกําหนดคุณ
สมบัติในเรื่องตําแหนงทางวิชาการไวในพระราชบัญญัติแตจะกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
แสดงวา คุณสมบัติในเรื่องตําแหนงทางวิชาการสามารถกําหนดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สภาวิชาการ ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย การ
เสนอหลักสูตร การวัดผล ซึ่งเปนเรื่องหลักสําคัญของมหาวิทยาลัย จึงมีการกําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการสภาวิชาการตองเปนผูที่มีตําแหนงทางวิชาการ เชน ศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย
จะเห็นวาสภาวิชาการของเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดีกวาเพราะมีการกําหนดคุณ
สมบัติของกรรมการวาจะตองมีตําแหนงทางวิชาการ เชน ศาสตราจารย หรือ รองศาสตราจารย
เพราะกรรมการเหลานี้จะตองเปนผูเสนอหลักสูตรใหกับองคกรบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้ง และถอดถอนอาจารย
2.10.2 การบริหารงานบุคคล
2.10.2.1 การแบงบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พนักงานของมหาวิทยาลัยแบงเปน 3 กลุม
- กลุมวิชาการ ไดแก คณาจารยประจํามหาวิทยาลัย นักวิจัย
- กลุมปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไดแก ผูปฏิบัติการวิชาชีพ ธุรการ
ผูอํานวยการกอง
- กลุมบริหารวิชาการ ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา ฯลฯ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พนักงานและลูกจางมี 2 กลุม
1. ตําแหนงวิชาชีพ ไดแก
- ตําแหนงวิชาการ
- ตําแหนงวิชาชีพอื่น ๆ
2. ตําแหนงบริหาร
มหาวิทยาลัยมาลายา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมาลายา แบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ คือ
- กลุม A ไดแก

(1) บุคลากรที่มีหนาที่สอน (สายวิชาการ)
แบงเปน Lecturer, Associate Professor และ Professor คุณวุฒิอยางต่ํา
ปริญญาโท
(2) บุคลากรที่ไมใชสายวิชาการ (Non Academic) แบงเปน Registrar,
Librarian และ Bursar

- กลุม B ไดแก

ผูที่ทรงคุณวุฒิ Diploma, A level

-กลุม C ไดแก

ผูที่มีคุณวุฒิ High School, Certificate, B level

-กลุม D ไดแก

ผูที่มีคุณวุฒิ Lower Secondary หรือ Primary School

มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร
บุคลากรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. บุคลากรสายวิชาการ คือ ผูสอน
2. บุคลากรที่ไมใชสายวิชาการ คือ สายสนับสนุนการสอน
มหาวิทยาลัยซิดนีย
บุคลากรแบงออกเปน 2 กลุมคือ
1. กลุม Academic Staff ไดแก Professor Associate, Professor Senior Lecturer เปนตน

60
2. กลุม General Staff ไดแก เจาหนาที่อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานดานบุคคล การบัญชี ธุรการ
มหาวิทยาลัยมาลายา มีการแบงบุคลากรที่ดี คือ แบงตามคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรแตละดาน
หลังจากที่มีการแบงประเภทตามลักษณะงานแลว ทําใหสามารถจัดสรรในการแบงสายงานไดงาย
และกอใหเกิดความยุติธรรมมากขึ้น
2.10.2.2 การสรรหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การสรรหา คัดเลือก และทดลองปฏิบัติ ใชกระบวนการที่เปนระบบเปดกวางทางโลกกลาวคือ มีการ
ประกาศรับสมัครทางเครือขายการสื่อสารของโลก และพิถีพิถันกําหนดใหมีระบบการคัดเลือกและ
ทดลองงานตามระบบคุณธรรม ใชระบบสัญญาจางเพื่อทดลองการปฏิบัติงานกอนไดสถานภาพเปน
พนักงานประจํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ยังไมเปดกวางในเรื่องการคัดเลือกบุคลากร การคัดเลือกจะใชวิธีปดประกาศรับสมัครงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทานั้น
มหาวิทยาลัยมาลายา
การสรรหา จะใชวิธีประกาศทางหนังสือพิมพ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ สําหรับการ
สรรหาบุคลากรตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร
การสรรหา ใชวิธีการประกาศในหนังสือพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะบุคลากร
สายวิชาการ จะรับเฉพาะผูที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทานั้น สวนใหญเปนชาวตางประเทศ
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การสรรหา ใชวิธีการประกาศรับสมัครอาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใชเครือขายการ
ประชาสัมพันธที่มีอยูทั่วโลก โดยจะพิจารณาความรูความสามารถที่เหมาะสมกับภาระงานเทานั้น
โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความทุพพลภาพ ฯลฯ การบริหารงานแบบการกระจาย
อํานาจของมหาวิทยาลัยโอทาโก ทําใหภาควิชามีสิทธิเต็มที่ในการสรางกระบวนการคัดเลือก ตามที่
เห็นเหมาะสม โดยทางภาควิชาจะเปนผูกําหนดเงินเดือนเอง โดยอิงเกณฑตารางเงินเดือนของทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดขั้นเงินเดือนไว
มหาวิทยาลัยซิดนีย
การสรรหา จะใชวิธีกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ เงินเดือนโดยประมาณ
และฝายบุคลากรจะทําประกาศรับสมัครโดยผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร และ เครือขาย
การสื่อสารของโลก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ มีการสรรหาบุคลากรที่ดี คือใชวิธีเปดกวางทางโลก เชน มีการประกาศรับสมัคร
โดยผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ วารสารตาง ๆ เครือขายการสื่อ
สารของโลก ทําให ไ ด บุ ค ลากรตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต อ งการมากขึ้ น ยกเว น ของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี ที่ จํากั ด เฉพาะการรั บ สมั ค รโดยวิ ธี ป ระกาศรั บ สมั ค รภายใน
มหาวิทยาลัยเทานั้น
2.10.2.3 การจางงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สัญญาจาง บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะตองทําสัญญาจางงาน แยก
พิจารณาออกเปน 2 สายงาน คือ
(1) สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานจะตองทําสัญญา
จางระยะแรกทดลองการทํางานเปนเวลา 2 ปกอน จึงจะไดสถานภาพการจางถาวร
(tenure) เปนพนักงานประจํา สําหรับบุคคลที่จะไดรับยกเวนการทดลอง จะตองมี
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ประสบการณ หรื อ มี ผ ลงานที่ ส ามารถแสดงได ว า มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ พี ย งพอ
มหาวิทยาลัยจะรับเขาเปนพนักงานประจําไดทันที
(2) สายวิชาการ สําหรับอาจารยหรือนักวิจัยที่ยังไมมีประสบการณ หรือมีระดับที่ยังตอง
อยูในการทดลองการปฏิบัติงานกอนนั้นจะตองทําสัญญาวาจางสําหรับการทดลอง
งานในสัญญาแรกเปนระยะเวลา 3 ป และเมื่อผานชวงสัญญาแรกไปแลวจะตองทํา
สัญญาจางงานอีกครั้งเพื่อทดลองงานตอไปอีก 2 ป จึงจะไดสถานภาพการจางงาน
ถาวร (tenure) เปนพนักงานประจํา สวนผูที่จะไดรับการยกเวนการทดลองงานจะ
ตองมีประสบการณหรือผลงานที่สามารถแสดงไดวา มีคุณสมบัติที่เพียงพอไมตอง
ทดลองงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มีการบริหารงานแบบคูขนานคือมีทั้งขาราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย ผูที่จะ
เปนพนักงานของมหาวิทยาลัยตองผานการคัดเลือกหรือการประเมิน หากผานการประเมินจะไดรับ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนอยางอื่น ที่ขาราชการ หรือลูกจางผูนั้นเคยได
รับจากสวนราชการ และประโยชนตอบแทนนั้น ตองไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม กฎหมายวาดวยเงินทดแทน
การจางงาน มีกําหนดระยะเวลาทั้งหมด 8 ป โดยเปนการทดลองงาน 2 ป ตอจากนั้น
เปนการจางโดยทําเปนสัญญาจางเปนคราว ๆ ละ 3 ป
หลังจากนั้นอาจไดเปนพนักงานประจํา หรือเปนการทําสัญญาจางคราวละ 3 ปอีกตอไป
มหาวิทยาลัยมาลายา
ใชระยะเวลาการทดลองงาน 3 ป กอนจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจํา มีการหมุนเวียนงาน
เมื่อทํางานครบ 5 ป
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มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร
สัญญาจาง ลักษณะการจางเปนแบบสัญญาจาง แบงออกเปน 2 ประเภท
1. Local Contract
2. Expatriate contract
ระยะเวลาสัญญาจางทั้ง 2 ประเภท ๆ เปนสัญญาจางครั้งละ 3 ป สําหรับประเภทที่ 1
หากมีสัญญาจางรวม 2 ครั้ง 6 ป ผานการประเมินก็จะไดเปนลูกจางประจํา (Tenure) ประเภทที่ 2 ก็
อาจจะทําไดในกรณีเดียวกัน แตมีจํานวนนอย
มหาวิทยาลัยโอทาโก
ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก อาจารยตองอยูในขั้นทดลองงานปฏิบัติงานเปนเวลา 4 ป เรียกวา Four-Year
Confirmation และทางหนวยงานที่รับผิดชอบตองรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งหมด 3 ครั้ง คือ เมื่อ
ปฏิบัติงานไปได 12 เดือน 30 เดือน และเมื่อครบ 4 ป ถาผานการประเมินผลก็จะไดรับการบรรจุให
เปนอาจารยประจํา อยางไรก็ตาม เมื่อผานการประเมินผลแลว หากผูใดไมมีผลงานเปนที่นาพอใจ ก็
มีกระบวนการตักเตือน ลงโทษและไลออกโดยคณะกรรมการภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยซิดนีย
แตละหนวยงาน จะพิจารณาการกําหนดระยะเวลาของสัญญาจางวาเหมาะสมทําสัญญากี่ป
การคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาแตเฉพาะความสามารถ เปนการสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน
และการบริหารงานแบบการกระจายอํานาจ ทําใหหนวยงานที่มีความตองการบุคลากรสามารถคัด
เลือก และกําหนดอัตราเงินเดือนไดเอง ตามความสามารถและประสบการณในการทํางาน เพราะ
ทางหนวยงานจะทราบดีกวาใหฝายบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด มหาวิทยาลัยซิดนีย มีการ
บริหารงานแบบหมุนเวียนบุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่ตองการได
ตลอดเวลาและไมยึดติดกับตําแหนงของตน โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร
ใหสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานใหมได ซึ่งการหมุนเวียนงานนี้จะกระทําไดในเฉพาะงานที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันเทานั้น หากงานที่มีความแตกตางกัน ก็ไมอาจปฏิบัติแทนที่กนั ได
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดกําหนดการทดลองงานในระยะเวลา 2 ป ซึ่งไมนานนัก โดยหาก
ผานการประเมินก็จะไดเปนพนักงานถาวรเลยไมตองทําสัญญาครั้งที่ 2 อีก ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีแมทําสัญญา 2 ครั้งแลว ก็ไมไดหมายความวาจะไดเปนพนักงาน
ประจํา จะตองผานประเมินอีก อาจทําใหบุคลากรเกิดความไมมั่นใจในความมั่นคงในการทํางานตอ
ไป อาจหางานแหงใหมทําเพื่อความมั่นคงของตนเอง
2.10.2.4 การใหสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สวัสดิการและสิทธิประโยชน ไดกําหนดใหไมต่ํากวาอัตราของทางราชการ แตไมมีการ
จายเงินบํานาญโดยจัดในลักษณะเงินสะสมเลี้ยงชีพ (provident) หรือบําเหน็จแทน เพื่อไมใหเปน
ภาระผูกพันในการจัดสรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน มีการใหบําเหน็จ บํานาญ สําหรับขาราชการ
ที่เปลี่ยนสภาพ อายุราชการเกิน 10 ป เลือกรับไดระหวางการรับเงินบําเหน็จหรือจะรับเงินบํานาญ มี
การตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจายคาชดเชยกรณีเลิกจางโดยไมมีความผิด เงินทดแทนจายใหเมื่อ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน คารักษาพยาบาล ทั้งพนักงานและบุคคลในครอบครัว การประกันอุบัติ
เหตุ และการประกันชีวิต
มหาวิทยาลัยมาลายา
นอกจากเงินเดือนแลว ยังมีเงินเพิ่มอื่น ๆ อีก แลวแตตําแหนงไดแก Entertainment
Allowance, Housing Allowance, Dean & Head Allowance และ Public Service เงินกู เงินประจํา
ตําแหนง เงินสมาคม สิทธิในการลาเพื่อเพิ่มพูนความรู ตามอายุการทํางาน มีกองทุนสะสม โดยการ
หักจากเงินเดือนของแตละคนจํานวน 9% และรัฐบาลออกใหอีก 11% รวมเปน 20% ซึ่งเงินดังกลา
วจะสะสมไปจนกวาจะเกษียนอายุหรือลาออก จะมีดอกเบี้ยให 8% บุคลากรมีสิทธิถอนไปซื้อบาน
รถยนตไดจํานวน 1 ใน 3
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นอกจากสิทธิในการลาตาง ๆ ไดแก การลาปวย ลากิจ ลาคลอด ลาทําหมัน ลาเลี้ยงดู
บุตร ลาดูแลบุตรที่ปวย ลาเมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแกกรรม ลาไปแสวงบุญ ลากลับบาน
(Holiday Leave) ระหวางปดภาคการศึกษา ลากลับประเทศ (Overseas (Home)Leave) ลาเพื่อเพิ่ม
พูนการศึกษา ยังมีสวัสดิการ (Welfare) ศูนยรับเลี้ยงเด็กของมหาวิทยาลัย(NUS Faculty Child Care
Center ) คาใชจาย คาเชาบาน(ใหบุคลากรที่ไมใชประชากรสิงคโปร) เงินกูตาง ๆ เงินบําเหน็จ
(Gratuity Scheme) ใหแกบุคลากรฝายวิชาการที่มีสัญญาจางแบบ Expatriate Contract จะจาย
บําเหน็จให 25% ของเงินเดือนแตละเดือนเมื่อสิ้นสุดสัญญาจาง ซึ่งเงินสวนนี้จะตองชําระคาภาษี
ดวย นอกจากนี้ยังมีเงินคาเลาเรียนบุตร (Education Allowance) จายใหแกบุคลากรที่มีสัญญาจาง
แบบ Expatriate Contract มีบุตรไมเกิน 3 คน จายใหไมเกินปละ 10,000 เหรียญตอป ตอบุตร 1 คน
คารักษาพยาบาลจายใหแกบุคลากรเอง 80% ในการรักษาในโรงพยาบาลทั่ว ๆ ไป คูสมรส และบุตร
อายุต่ํากวา 13 ป 50% การรักษาฟนจายให 50 % แตไมเกิน 70 เหรียญตอป
เงินกองทุนสะสมของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Provident Fund) ราย
ละเอียด มีดังนี้
อายุ
ต่ํากวา 55

มหาวิทยาลัยจายสมทบ

อาจารยจายเอง

ตอเดือน (เหรียญสิงคโปร)

ตอเดือน (เหรียญสิงคโปร)

17.5% ของเงินเดือน

22.5% ของเงินเดือน

แตไมเกิน 1,225 เหรียญ

แตไมเกิน 1,350 เหรียญ

(ประกาศใชตั้งแต 1 ก.ค. 1991)
55-59
60-65
65 ขึ้นไป

12.5% ของเงินเดือน

12.5% ของเงินเดือน

แตไมเกิน 875 เหรียญ

แตไมเกิน 750 เหรียญ

7.5% ของเงินเดือน

7.5% ของเงินเดือน

แตไมเกิน 525 เหรียญ

แตไมเกิน 450 เหรียญ

5% ของเงินเดือน

5% ของเงินเดือน

แตไมเกิน 350 เหรียญ

แตไมเกิน 350 เหรียญ
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เงินสะสมสวนนี้ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี
เงินสะสมนี้จะถอนไดเมื่อบุคลากรมีอายุถึง 55 ปหรือไดออกจากสิงคโปร หรือมาเลเซีย
อยางถาวร
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร เปนตัวอยางที่ดีในการจัดสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ อีก
หลายประการแกบุคลากร นอกเหนือจากการกําหนดอัตราคาจางที่คอนขางสูงแลว เพราะการจัด
สวัสดิการใหแกบุคลากรเปนการเพิ่มขวัญ กําลังใจ ในการทํางานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เนื่องจากบุคลากร
เองก็ปรารถนาที่จะทํางานในมหาวิทยาลัยที่ใหสวัสดิการดีเชนนี้ อีกทั้งยังเปนการรักษาคนดีไวได
ไมเกิดปญหาสมองไหล
2.10.2.5 การอุทธรณรองทุกข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยมีสิทธิรองทุกขได ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ขอ 54 ดังนี้
1. เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอ
ตนใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหผูนั้นรองทุกข
ตอผูบังคับบัญชา เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับคํารองทุกขแลว จะวินิจฉัยเปนประการใด
ใหถือเปนที่ยุติ
2. ถูกสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการได เมื่อ
คณะกรรมการวิ นิจ ฉัยเป นประการใด ให อธิการบดีสั่งใหเ ปนไปตามมติคณะ
กรรมการ และใหถือเปนที่ยุติ ในกรณีอธิการบดีสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติงาน
พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับ ใหมีสิทธิอุทธรณ ตามขอ
บังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2534 ขอ 55
1. การอุทธรณ คําสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ หรืองดบําเหน็จความชอบ ใหอุทธรณตอผู
บังคับบัญชาภายในสิบหาวัน นับแตวันทราบคําสั่ง เมื่อผูบังคับบัญชาผูไดรับ
อุทธรณ วินิจฉัยเปนประการใดใหถือเปนที่ยุติ
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2. การอุทธรณ คําสั่งลงโทษ ปลดออก ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําสั่ง เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใด ใหอธิการบดีสั่งให
เปนไปตามมติคณะกรรมการและใหถือเปนที่ยุติ
การอุทธรณและการพิจารณาเรื่องอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะ
กรรมการกําหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พนักงานของมหาวิทยาลัย ผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ ใหผนู ั้นมีสิทธิอุทธรณ ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ขอ 61
ดังนี้
1. การอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง ไดแก โทษภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบ
หรือตัดเงินเดือน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ และใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข สง
หนังสืออุทธรณ ใหคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขดานบริหารเพื่อพิจารณา
แลวเสนอความเห็นประกอบตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข เมื่อคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยประการใด ใหถือเปนที่สุด
2. การอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยรายแรง ไดแก โทษปลดออก ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ และให
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข สงหนังสืออุทธรณ ใหคณะอนุกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขดานบริหารเพื่อพิจารณา แลวเสนอความเห็นประกอบตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยแลว ให
เสนอขอวินิจฉัยตอคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยประการใดใหถือ
เปนที่สดุ
3. กรณีอธิการบดีถูกลงโทษ ใหอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
วินิจฉัยประการใด ใหถือเปนที่สุด
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พนักงานของมหาวิทยาลัย มีสิทธิรองทุกขไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ขอ 62 ดังนี้
1. เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตน
ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือมีความคับของใจ
อั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ตน ให ผู นั้ น มี สิ ท ธิ ร อ งทุ ก ข ต อ คณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกข ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตเกิดสิทธิใหรองทุกข และ
ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขสงคํารองทุกขใหคณะอนุกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขดานบริหารเพื่อพิจารณา แลวเสนอความเห็นประกอบตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยประการ
ใด ใหถือเปนที่สุด
2. ถูกสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่รับทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข สงคํารองทุกขใหคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขดานบริหารเพื่อ
พิจารณา แลวเสนอความเห็นประกอบตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข เมื่อคณะ
กรรมการอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย แล ว ให เ สนอข อ วิ นิ จ ฉั ย ต อ คณะ
กรรมการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยประการใด ใหถือเปนที่สุด ในกรณีที่
อธิการบดีสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติงาน
3. ผลงานของตนไม ผ า นการประเมิ น ด า นวิ ช าการ ให ผู นั้ น มี สิ ท ธิ ร อ งทุ ก ข ต อ คณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขภายในสามสิบวัน นับตั้งแตรับทราบผลการประเมิน
และใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข สงคํารองทุกขใหคณะอนุกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขดานวิชาการเพื่อพิจารณา แลวเสนอความเห็นประกอบตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยแลว
เสนอขอวินิจฉัยตอสภาวิชาการ เมื่อสภาวิชาการพิจารณาวินิจฉัยประการใดแลว ใหถือ
เปนที่สุด
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4. ไมผานการประเมินเพื่อเปลี่ยนสภาพจากขาราชการในระบบราชการ เปนพนักงานของ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่รับทราบผลการประเมิน และใหคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข สงคํารองทุกข ใหคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขดาน
บริหารเพื่อพิจารณา แลวเสนอความเห็นประกอบตอคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกข เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหเสนอขอวินิจฉัย
ตอคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่สุด
การอุทธรณและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ให
เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มหาวิทยาลัยมาลายา
ไดกําหนดใหมีการอุทธรณรองทุกขไปที่ Council คือ สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยโอทาโก
บุคลากรที่ไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถรองเรียนไดโดยตรงที่ฝาย
บุคคลของมหาวิทยาลัย และจะไดรับการพิจารณาอยางจริงจังเปนขั้นเปนตอน นอกจากนี้ยังมีหนวย
งานของทางการที่กํากับดูแลการจางงานใหลูกจางไดรับความเปนธรรม คือ Public Service
Association (PSA) และ Association of the University Staff (AUS)
มหาวิทยาลัยโอทาโก เปนแบบอยางที่ดีในการอุทธรณรองทุกขของบุคลากร เพราะบุคลากรสามารถ
รองเรียนไดโดยตรงที่ฝายบุคคลของมหาวิทยาลัย มีการพิจารณาอยางจริงจังเปนขั้นเปนตอนโดย
เฉพาะ มีหนวยงานของทางการที่กํากับดูแลการจางงานใหลูกจางไดรับความเปนธรรม ซึ่งดีกวาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี ที่จะตองรองทุกขตามขั้นตอน
และกรรมการก็เปนบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเองทั้งสิ้น ดังนั้นบุคลากรอาจไมไดรับความเปน
ธรรมเทาที่ควรนัก
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2.10.2.6 การเกษียนอายุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2534 ขอ 52 บัญญัติ
วา “พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยคนใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหพนจากตําแหนง เพราะ
ครบเกษียนอายุ เมื่อสิ้นปงบประมาณของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2541 ขอ 54
บัญญัติวา “พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย คนใดอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหพนจากตําแหนง
เพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน และเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาให
พนักงานและลูกจางซึ่งพนจากงานเพราะเกษียณอายุอยูปฏิบัติงานตอไป โดยใหจางเปนพนักงาน
หรือลูกจาง ครั้งละไมเกินหนึ่งปจวบจนอายุ 65 ปบริบูรณ โดยนําเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง หรือเพื่อประโยชนในดานความเปนเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหพนักงานและลูกจาง ซึ่งมีอายุเกิน 65 ปบริบูรณ อยูปฏิบัติงานตอไปโดย
ใหจางเปนพนักงานหรือลูกจาง ครั้งละไมเกินหนึ่งป โดยนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ”
มหาวิทยาลัยมาลายา
หญิงและชายเกษียณอายุ 55 ปเทากัน
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร
ชายและหญิงเกษียณอายุ 55 ปเทากัน ถามีผลงานสมควรก็จะจางตอถึงอายุ 60 ป
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การจางงานภายหลังการเกษียณอายุสําหรับบุคลากรที่ยังมีประสิทธิภาพในการทํางานอยางของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร เปนการดีเพราะได
ใชทรัพยากรบุคคลอยางคุมคา เนื่องจากบุคลากรที่สูงอายุจะมีความรูแตกฉานและมีประสบการณ
ความเชี่ยวชาญ เหมาะแกการถายทอดความรูทางวิชาการ
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บทที่ 3
การคุมครองแรงงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับของรัฐบาล
ดังไดกลาวถึงความแตกตางของสถานภาพของบุคลากรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมา
แลวนั้น จะเห็นวาบุคลากรแตละประเภทมีระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกตางกันไป การที่จะรวม
บุคลากรทุกประเภทใหมาอยูในระบบเดียวกันหมด จะตองมีระบบการบริหารงานบุคคลที่จูงใจให
บุคลากรเลือกโดยสมัครใจ ดีกวาที่จะใชวิธีใหบุคลากรประเภทขาราชการหมดไปเองซึ่งจะใชเวลา
นานกวา และจะไมสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคในการจะเปนมหาวิทยาลัยที่มี
ความเปนเลิศทางวิชาการได
3.1 ประเภทบุคลากรกับการคุมครองแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
ตามที่รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ไดผานการตรวจพิจารณา
เบื้องตนของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2543 มาตรา 13 ของรางพระราช
บัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..บัญญัติวา
“มาตรา 13 กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน แตผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตองไดรับสิทธิและประโยชนตอบแทนไมต่ํากวาที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน” และมาตรา 78 บัญญัติวา
“มาตรา 78 ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2522 อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราช
บัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามพระราช
บัญญัตินี้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปหกเดือน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
สวนสถานภาพของบุคลากรเมื่อพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..มีผล
ใชบังคับ อธิการบดี ยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมแตตองไมเกิน
1 ป 6 เดือน (มาตรา 78 วรรคแรก) และใหพนจากตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เปนผู
ปฏิ บั ติ งานของมหาวิทยาลั ยตามพระราชบัญญัตินี้ สวนตําแหนงรองและผูชวยของอธิการบดี
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คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งอธิการบดีคนใหม เวนแตเกษียณอายุราชการกอน โดย
มิไดกําหนดใหพนสภาพการเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย เหมือนอยางตําแหนงอธิการบดี สวนตําแหนงอื่น ๆ เชน คณบดี ผูอํานวยการ หัว
หนาภาควิชา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือภาควิชาตาม
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2522 กอนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดํารง
ตําแหนงเดิมจนครบวาระ สวนตําแหนงรองหรือผูชวยคงตําแหนงเดิมจนกวาผูดํารงตําแหนงขางตน
จะพนจากหนาที่ ตามราง พระราชบัญญัตินี้ ระบุวาจนกวาจะครบวาระ มิใชจนกวาจะเกษียณอายุ
เพราะฉะนั้นจึงไมควรจะรวมถึงตําแหนงผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ที่เปนหนวยงาน
อิสระเพราะการดํารงตําแหนงดังกลาวไมใชวาระ แตดํารงตําแหนงจนกระทั่งเกษียณอายุ (อายุครบ
60 ป) ซึ่งตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มิไดระบุหรือกลาวถึงสถาน
ภาพของลูกจางเงินนอกงบประมาณหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแตอยางใด

คงใหหมายความรวม

เปนลูกจางของสวนราชการซึ่งสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม หากลูกจางประเภท
ลูกจางเงินนอกงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยสมัครหรือถือวาสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ (ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้มิไดระบุเงื่อนไขกรณี “ใหถือวาสมัคร
เขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย”) ตางก็ตองตกอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้เชนเดียว
กับบุคลากรประเภทอื่น ๆ คือ ขาราชการและลูกจางสวนราชการซึ่งสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขอความตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..ขางตนซึ่งเปนการ
พิจารณาเบื้องตนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 จุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มิ ไ ด ย อมรั บ เนื้ อ ความในร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วทั้ ง หมด โดยที่ จุ ฬ า
ลงกรณมหาวิทยาลัยยังคงสงวนสิทธิในการแสดงความเห็นแยง ที่มีตอรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ในบางประเด็นตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเคยเสนอไวแลว
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543

ตามหนังสือที่ ทม.0301/9514
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ในเรื่องสิทธิการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 นั้น
บุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน26 อยูแลว ยกเวนบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน ซึ่งทํางานในหนวย
งานที่ไมใชสวนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน

ประกอบกับเคยมีคดีพิพาทฟองรอง

เรียกคาชดเชย กรณีเกษียณอายุ 60 ป เห็นไดวาบุคลากรประเภทดังกลาวควรจะไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เพราะตามกฎหมายคุมครองแรงงาน มิใหใชบังคับกับราชการสวน
กลาง ราชการสวนภูมิภาคและราชการทองถิ่น27 เปนผลใหบุคลากรประเภทขาราชการ และลูกจาง
ของสวนราชการทุกคนที่ปฏิบัติงานอยูในงานราชการทั้งหลายดังกลาวมาแลว

จะไมไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เพราะกฎหมายคุมครองแรงงานไมมีผลใชบังคับกับสวนราช
การทั้งหลาย

ทั้งนี้เพราะงานราชการเปนเรื่องของประเทศชาติที่มีผลกระทบตอประชาชนทั้งชาติ

ซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับสิทธิและหนาที่ของบรรดาขาราชการและลูกจางของงานราชการไวแลว
เชน พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการจายคาตอบแทน
คารักษาพยาบาล ฯลฯ แตสวนราชการที่ไดรับยกเวนไมอยูในขายบังคับของกฎหมายนี้ จะตอง
ปรากฏวาเปนสวนราชการตามที่กําหนดไวในระเบียบบริหารราชการแผนดินดวย จึงจะไดรับยกเวน
ไมใชการแบงสวนราชการภายในกันเอง28 ตัวอยางเชน แมกรมตํารวจจะเปนราชการบริหารสวน
กลาง แตตามคําใหการของจําเลยที่ 1 โรงพิมพตํารวจมิไดเปนนิติบุคคล คงเปนแตหนวยงานธุรกิจที่
รัฐ หรือกรมตํารวจเปนเจาของ ฉะนั้นเมื่อมีขอพิพาทแรงงาน ระหวางลูกจางของโรงพิมพตํารวจกับ
โรงพิมพดังกลาว โจทกจะฟองโรงพิมพตํารวจก็ไมได เพราะไมมีฐานะเปนนิติบุคคล โจทกจึงมี
อํานาจฟองกรมตํารวจ ในฐานะเจาของกิจการโรงพิมพตํารวจได29

26

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 4 (1)

27

อางแลว กฎหมายเดียวกัน มาตราเดียวกัน

28

สุดาศิริ วศวงศ , คําบรรยายกฎหมายคุมครองแรงงาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

นิติพัฒนาการ , 2543) , หนา 61
29

คําพิพากษาฎีกาที่ 1061/2525
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ดังนั้นหนวยงานอิสระตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามที่กําหนดไวในระเบียบบริหารราชการแผน
ดิน จึงไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานดังกลาว เพราะฉะนั้นบุคลากร
ประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดินซึ่งทํางานในหนวยงานที่มิไดจัดตั้งขึ้นตามที่กําหนดไว
ในระเบียบบริหารราชการแผนดิน กลาวคือ มิไดจัดตั้งขึ้นโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา30 จึงควรได
รับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
จากการที่มหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญตองรับภาระหนาที่หลายดาน ในภาวะที่จําเปน
ตองพัฒนาความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติ จําเปนตองจัดตั้งหนวยงานเพื่อรองรับงานที่เพิ่ม
ขึ้น อันสืบเนื่องมาจากการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุความเปนเลิศทางวิชาการ ซึ่งหนวย
งานดังกลาวตองการความอิสระ ที่มิใชระบบราชการเพราะจะทําใหขาดความคลองตัวในการดําเนิน
การ แตก็ยังอิงระบบราชการในการบริหารงานบุคคล เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเสนองาน การ
อนุมัติ การใหบําเหน็จ จึงทําใหเกิดความสับสนแกบุคลากรประเภทดังกลาว และมีปญหาฟองรอง
คดีกันขึ้นในเรื่องคาชดเชย31 ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน หากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล ปญหาการเรียกคาชดเชยจะไมเกิดเนื่องจากไมอยูภายใต
บังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน หากบุคลากรทุกคนยินยอมสมัครใจที่จะใหความรวมมือในการ
พัฒนาระบบการบริหารงานแบบใหมของมหาวิทยาลัย โดยการสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยพรอมกันหมดทุกคน ซึ่งคงเปนไปไมได ฉะนั้นการดึงดูดใจใหบุคลากรเปนผูปฏิบัติ
งานของมหาวิทยาลัย จะตองคํานึงถึงความยุติธรรมในการไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของแตละบุคลากรซึ่งไดรับตางกันใหเสมอภาคและยุติธรรมที่สุด และสิ่งที่ใชเปนเกณฑมาตรฐาน
ในการกําหนดการใชแรงงานที่สําคัญ คือ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน แตการที่รางพระ
ราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 13 ระบุใหกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใต
บังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน นั้น ถึงแมวาจะออกนอกระบบราชการแลว แต

30

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 มาตรา 8

31

คดีแรงงานหมายเลขแดงที่ 18851/2542 ระหวาง นายประศักดิ์ ทวีโต และจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จําเลย
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ยังเปนมหาวิทยาลัยของรัฐอยู

เพียงแตอยูในการกํากับดูแลของรัฐบาล

แตมีอิสระในการบริหารงานเอง แตยังคงมีภาระหนาที่ในการใหบริการทางวิชาการตอสาธารณชน
ทั่วไป และคงวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้น
สูง สอน วิจัย บริหารทางวิชาการแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รางพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใต
บังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานอาจเปนเพราะจะทําใหไมไดรับความสะดวกในการบริหารงาน
โดยอิสระและขาดความคลองตัว เนื่องจากจะตองถูกตรวจสอบจากเจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน แตอยางไรก็ตาม จะตองคํานึงถึงสิทธิและประโยชนตอบแทนที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพึงไดรับตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ในเมื่อมหาวิทยาลัยมิใชสวนราชการ
แลว ถึงแมวามหาวิทยาลัยจะสามารถกําหนดความคุมครองในเรื่องสิทธิและประโยชนตอบแทน
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในกฎระเบียบ หรือ ขอบังคับในภายหลังใหแกบุคลากรก็
ตาม แตกฎระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขไดตลอดเวลา
หากสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ดังนั้นมหาวิทยาลัยตองสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนความมั่น
ใจใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง โดยการกําหนดใหความคุมครองในเรื่องสิทธิและประโยชน
ตอบแทนไมต่ํากวาที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 13 จึงจะทําใหบุคลากรมีความมั่นใจมากขึ้นในการสมัครเขาเปนผู
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
3.2 เกณฑขั้นต่ําในการไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยควรไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ควรไดรับความคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เมื่อปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล มี
ดังตอไปนี้
3.2.1ความเทาเทียมในการจางงาน
ขั้นตอนแรกของการจางงานคือการสรรหาผูปฏิบัติงาน จะตองเปนกระบวน
การที่เปนระบบเปดและพิถีพิถันจะเห็นไดวามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลทั้งในประเทศและ
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ตางประเทศ คือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สถาบันพระปกเกลา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
และมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปรมีการประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โดยระบุคุณ

สมบัติตามเงื่อนไขกําหนดทางอินเตอรเน็ต โดยไมจํากัดเพศของผูสมัคร การคัดเลือกจะตองมีความ
ยุติธรรมเทาเทียมกัน ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 15 ความวา “ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิง
โดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได”32 จะเห็น
วาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ.2541 เปนกฎหมายฉบับที่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเปนอยาง
มาก จึงไดกําหนดไวโดยชัดเจนยิ่งกวากฎหมายฉบับกอน ๆ ซึ่งในหลักสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องการ
เลือกปฏิบัต33ิ (การจางและอาชีพ) เปนอนุสัญญากําหนดขอหาม มิใหเลือกปฏิบัติในการจางงาน
หรือการประกอบอาชีพ การเลือกปฏิบัตินั้นรวมถึงการกําหนดขอแตกตาง, การมีขอยกเวนหรือการ
ขึ้นอยูกับความพออกพอใจ ดวยสาเหตุที่ผูใชแรงงานมีขอแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ ผิว เพศ ศาสนา
หรือความเห็นทางการเมือง อันจะนํามาใชเปนสาเหตุกอใหเกิดการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันในเรื่อง
การจางงานหรืออาชีพ การสรรหาผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

โดยใชวิธีการประกาศรับสมัคร

จากบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทางอินเตอรเน็ตซึ่งเปนการเผยแพรขอมูลไปยังประเทศตาง ๆ เปนการรับ
สมัครโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ผิว เพศ และศาสนา ตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานไดตระหนักถึง สิทธิมนุษยชนดังกลาว จึงนํามาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรง
งาน พ.ศ.2541 มาตรา 15 โดยชัดเจน แตทั้งนี้ไดมีขอยกเวนกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจ
ปฏิบัติเชนนั้นได เชน งานบางชนิดไมเหมาะกับคนตางชาติหรือเพศใดเพศหนึ่ง นอกจากนี้ตามรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุม
ครองทางกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลจะกระทํามิได34

32

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 15

33

อนุสัญญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงาน และการประกอบอาชีพ

(Discrimination , Employment and Occupation) , 15 มิ.ย. 1960
34

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน พ.ศ.2540 มาตรา 30
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การไดรับความคุมครองในเรื่องความเทาเทียมกันในการจางงานนี้ เปนเรื่องที่
ควรใหสิทธิแกผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เมื่อปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของ
รัฐบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเปนเลิศทางวิชาการ ไมควรที่จะจํากัดให
บุคลากรโดยเฉพาะสายวิชาการตองเปนชายเทานั้น จะทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
ไดเพราะชายและหญิงก็มีความรูความสามารถไมดอยไปกวากัน ซึ่งมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร, มหาวิทยาลัยซิดนีย, มหาวิทยาลัยโอทาโก หรือแมแตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในประเทศไทย มีการจางงานโดยไมจํากัดเพศของบุคลากรวาจะตองเปนชายเทา
นั้น
ความคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานมาตรา 15 เปน
การคุมครองแรงงานในเรื่องความเทาเทียมในการจางงาน และการปฏิบัติตอลูกจางโดยเทาเทียมกัน
ในระหวางเพศชายและเพศหญิง กลาวคือการคัดเลือกผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จะตองมีความ
ยุติธรรม ไมลําเอียงในเรื่องเพศ เพราะโดยทั่วไปมักจะจํากัดรับสมัครเฉพาะชาย ถึงแมวางานดัง
กลาวหญิงก็สามารถปฏิบัติไดดีไมดอยไปกวาชาย ก็ตามทําใหหญิงไมมีโอกาสที่จะไดรับเลือกใน
การเขาทํางาน อัตราการวางงาน ของหญิงจึงมีมากกวาชาย นอกจากในเรื่องความคลองตัวของ
ชาย

ปญหาการรับหญิงเขาทํางานที่คํานึงถึงกันมากที่สุดก็คือการจะตองใหมีการใชสิทธิลาคลอด

ซึ่งตองลาเปนเวลานาน และหญิงจะตองใชเวลาในการเลี้ยงดูบุตร

ซึ่งเปนอุปสรรคในการปฏิบัติ

งานไดดวยเหตุนี้นายจางสวนใหญมักไมคอยพิจารณาคัดเลือกหญิงเขาทํางานในตําแหนงสําคัญ ๆ
เปนการปดโอกาสหญิงในการพัฒนาความสามารถ
นอกจากความเทาเทียมในการคัดเลือกเขาทํางานแลว จะตองไดรับความเทา
เทียมในเรื่องอัตราคาจาง กลาวคือ หญิงจะตองไดรับอัตราคาจางเทาเทียมกับชาย สําหรับงานที่มี
ลักษณะอยางเดียวกันและความสามารถเทากัน การเกษียณอายุการทํางานจะตองเทาเทียมกัน มิใช
กําหนดใหหญิงเกษียณอายุเร็วกวาชาย ซึ่งในเรื่องการเกษียณอายุในระบบราชการกําหนดใหเกษียณ
อายุ 60 ปเทากันทั้งชายและหญิง ซึ่งเมื่อออกนอกระบบราชการแลว ก็ควรกําหนดการใหความคุม
ครองเหมือนเดิม เพราะเปนสิทธิที่มนุษยทุกคนควรไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตามกฎหมายรัฐ
ธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนที่กลาวมาแลวขางตน โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งมีบทบัญญัติ และขอบังคับการบริหารงานบุคคลเปนอยางเดียวกัน มีการ
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กําหนดใหความคุมครองแรงงานเทาเทียมกันระหวางหญิงกับชาย ในเรื่อง อัตราคาจาง และการ
เกษียณอายุโดยมิไดจํากัดเพศแตอยางใดตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 และ
พ.ศ.2535 ขอที่ 15 35และขอ 5236 ตามลําดับ (ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติ และขอบังคับวา
ดวยการบริหารงานบุคคลเปนอยางเดียวกัน) สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการ
กําหนดใหความคุมครองในเรื่องอัตราเงินเดือน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความประพฤติ
คุณภาพปริมาณ และผลงาน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ขอ 2337 และ
ขอ 54 38ในเรื่องเกษียณอายุ

35

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ขอที่

15 กําหนดใหพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย จะมีตําแหนงใด ประเภทใด จํานวนใด อยูใน
สวนงานใด และจะตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหคณะกรรมการกําหนด โดย
คํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงาน
36

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ขอที่

52 กําหนดใหพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยคนใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหพนจาก
ตําแหนงเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปงบประมาณของมหาวิทยาลัย
37

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล

พ.ศ. 2541 ขอที่ 23 กําหนดใหอธิการบดีเปนผูสั่งเลื่อนตําแหนง หรือเลื่อนเงินเดือน หรือเพิ่มคาจาง
เฉพาะพนักงาน หรือลูกจางที่ผานการประเมินประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความ
ประพฤติ คุณภาพ ปริมาณงาน ผลงาน ความอุตสาหะ และการรักษาวินัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
38

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล

พ.ศ. 2541 ขอที่ 54 กําหนดให พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยคนใด มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
ใหพนจากตําแหนงเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปงบประมาณของมหาวิทยาลัย
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3.2.2เรื่องการทําสัญญาจาง
ในเรื่องการทําสัญญาจาง

เมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่อยู

ในกํากับดูแลของรัฐบาล การบริหารงานดานบุคคลตองมีการปรับเปลี่ยน คือ

จะตองมีระบบ

การประเมินผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีการจัดทําสัญญาจางซึ่งมีกําหนดระยะเวลาแนนอน
ซึ่งสาระสําคัญของการจางแรงงานจะตองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่บัญญัติ
เกี่ยวกับการจางแรงงานในบรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
3.2.2.1 หนาที่ของนายจางตามสัญญาจางแรงงาน ควรปฏิบัติตอลูกจาง ดังนี้
1. จะตองจายสินจางใหแกลูกจางตลอดเวลาที่ทํางานให39
2. นายจางมีหนาที่ที่จะตองมอบหมายงานใหลูกจางทํา
3. นายจางมีหนาที่ออกใบสําคัญแสดงการทํางานใหลูกจางเมื่อสิ้นสุด
การจาง40
4. นายจางมีหนาที่ตองจายเงินคาเดินทางขากลับใหเมื่อสิ้นสุดการจาง
ถาลูกจางนั้นนายจางไดจางเอามาแตตางถิ่น โดยนายจางออกคาเดินทางใหเดินทางมา41
3.2.2.2 การโอนสิทธิ นายจางจะโอนสิทธิของตนใหแกบุคคลภายนอกก็ไดเมื่อ
ลูกจางยินยอมพรอมใจดวย42
3.2.2.3 การโอนความเปนลูกจาง ลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทํางานแทนตนก็
ไดเมื่อนายจางยินยอมพรอมใจดวย43
3.2.2.4 การเลิกสัญญา ทั้งนายจางและลูกจางมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาการจาง
กันได และในบางกรณียังอาจเรียกคาเสียหายไดดวย เชน ถาลูกจางใหบุคคลภายนอกทํางานแทนตน
โดยนายจางไมยินยอมพรอมใจดวย นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได

39

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575

40

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 585

41

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 586

42

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 577 วรรคสอง

43

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 577 วรรคทาย

และยังมีสิทธิเรียกคาเสีย
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หายไดดวยถาเสียหาย หรือถาลูกจางรับรองโดยแสดงออกชัด หรือโดยปริยายวาตนเปนผูมีฝมือ
พิเศษ ตอมาปรากฏวาลูกจางไมมีฝมือเชนวานั้น นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได44
กรณีสัญญาจางมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน สัญญาจะสิ้นสุดก็ตอเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาจาง หากนายจางตองการเลิกจางกอนสิ้นสุดสัญญา
นายจางจะตองจายคาจางทั้งหมดที่กําหนดไวในสัญญา และหากลูกจางทํางานไมครบตามกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจาง จะตองชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง หากมีหรือตามที่ตกลงใน
สัญญาจาง45
ในการทําสัญญาจาง “การจางที่มีกําหนดระยะเวลาจะกระทําไดสําหรับการจาง
งานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจาง ซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตน
และสิ้นสุดของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือ
ความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาล และไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงาน
นั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป โดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้ง
แตเมื่อเริ่มจาง”46 กําหนดใหความคุมครองแกลูกจางในกรณีที่มีการจางโดยทําสัญญาจางที่มีกําหนด
เวลา ซึ่งจะตองกําหนดไมเกิน 2 ป ทั้งนี้เพื่อเปนการมิใหนายจางหลีกเลี่ยงการจายคาชดเชยใหแกลูก
จาง เพราะการเลิกจางนายจางจะตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง ยกเวนลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลา
การจางไวแนนอน47
เมื่อเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลแลว การจางงานจะเปน
กระบวนการทําสัญญาจาง มีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน เมื่อครบกําหนดแลวหากผานการ
ประเมินก็จะไดรับการตอสัญญาอีก ซึ่งแตละมหาวิทยาลัยจะแตกตางกันไป

44

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 578

45

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 380 วรรค 2

46

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคทาย

47

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคสาม

ในเรื่องระยะเวลาที่
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ตางกัน แตที่เหมือนกันคือ ใชระบบการทําสัญญาจาง

เนื่องจากมีการประเมินคัดเลือกคนดีเพื่อ

ทํางานตอไปหากไมผานการประเมิน ก็จะไมไดรับการตอสัญญาจาง
กรณีการทําสัญญาจางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แยกการทําสัญญา
จางออกเปน 2 สายงาน คือ
(1) สายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานจะ
ตองทําสัญญาจางระยะ แรกทดลองการทํางานเปนเวลา 2 ปกอน จึงจะไดสถานภาพการจางถาวร
(tenure) เปนพนักงานประจํา ยกเวนสําหรับบุคคลที่มีประสบการณหรือมีผลงานที่สามารถแสดงได
วามีคุณสมบัติที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจะรับเขาเปนพนักงานประจํา
(2) สายวิชาการ สําหรับอาจารยหรือนักวิจัยที่ยังไมมีประสบการณหรือมีใน
ระดับที่ตองอยูในการทดลองการปฏิบัติงานกอน ตองทําสัญญาจางการทดลองงานในสัญญาแรก
เปนระยะเวลา 3 ปและเมื่อผานชวงสัญญาแรกแลวตองทําสัญญาจางอีกครั้ง เพื่อทดลองตอไปอีก 2
ป จึงจะไดสถานภาพการจางถาวร (Tenure) เปนพนักงานประจํา สวนอาจารยหรือนักวิจัยที่แสดง
ไดวามีคุณสมบัติที่เพียงพอไมตองผานการทดลองงาน
จะเห็นวาการทําสัญญาจางกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได
กําหนดการทําสัญญาจางอยูในหลักเกณฑของการคุมครองแรงงาน กลาวคือ มีการทําสัญญาจางไม
เกิน 2 ป สําหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เมื่อผานการทดลองงาน สามารถเปน
พนักงานประจําตอไป แตสําหรับสายวิชาการ ระยะเวลาทดลองงานเกิน 2 ป นาจะเปนเพราะภาย
ใน 2 ป บางครั้งยังไมสามารถวัดผลงานได เนื่องจากผลการวิจัยบางเรื่องอาจตองใชเวลาเกินกวา 2
ป จึงตองกําหนดระยะเวลาการทดลองงานเปน 2 ชวง แตอยางไรก็ตามถือวาได มีการใหสิทธิ
ประโยชนที่ไมต่ํากวาเกณฑตามกฎหมายคุมครองแรงงานในเรื่องการทําสัญญาจาง
3.2.3คาตอบแทนในการทํางาน
คาตอบแทน หมายถึง คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด

การจางแรงงานทุกประเภทจะตองมีการจายคาจาง

หรือสินจางเปนผลตอบแทน

83
การทํางานเสมอ ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 576 วา “….. ถามิ
ไดมีการตกลงสินจางกันไวโดยชัดแจง ยอมถือเอาโดยปริยายวามีคํามั่นจะใหสินจาง”48
คาจางจึงเปนสาระสําคัญในการจางแรงงาน

รัฐไดใหความสําคัญตอปญหา

คาจางแรงงานเปนอยางมาก จึงไดกําหนดมาตราการเกี่ยวกับเรื่องการใหความคุมครองเกี่ยวกับ
คาจางไว เชนเดียวกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดเห็นความสําคัญในการใหความ
คุมครองคาจาง โดยการอนุมัติรับรองอนุสัญญา ฉบับที่ 95 ซึ่งเปนอนุสัญญาคุมครองเรื่องคาจาง
โดยใหคําจํากัดความคาจางวามีความหมายถึงคาตอบแทน ไมวาจะกําหนดรูปแบบหรือคํานวณอยาง
ไร และจายเปนตัวเงินใหลูกจางซึ่งทํางานให ไมวาจะมีสัญญาหรือไมมีก็ตาม และใหใชบังคับบุคคล
ทุกคนที่ไดรับคาจาง และยังกําหนดมิใหหักคาจาง

เวนแตมีกฎหมายกําหนด หรือกําหนดในขอ

ตกลงรวมหรือคําชี้ขาด และการจายคาจางจะตองเปนปกติประจําในวันทํางานและสถานที่ทํางาน49
ความหมายของคาจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได
กําหนดนิยามศัพทคําวาคาจางใหสอดคลองกับอนุสัญญาฉบับที่ 95 คือกําหนดใหคาจางหมายความ
ถึงเงินเพียงอยางเดียว มิไดหมายความรวมเอาสิ่งของมาเปนคาจางดวย จึงไมอาจนําเอาสิ่งของมาตี
ราคารวมเปนคาจางดวยไดอยางกฎหมายฉบับเดิม50 นอกจากนั้นแลวยังจะตองเปนเงินที่นายจางและ
ลูกจางตกลงกันใหเปนคาจางดวย เงินไหนที่ไมไดตกลงกันวาใหเปนคาจางก็จะไมเปนคาจาง51
และนายจางจะตองจายคาจางใหในอัตราที่ไมนอยไปกวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดไว
และการจายคาจางใหแกลูกจางนั้น จะตองจายในอัตราที่เทาเทียมกันไมวาลูกจางนั้นจะเปนหญิง
หรือชาย ถาไดทํางานที่มีลักษณะคุณภาพและปริมาณอยางเดียวกัน ลูกจางก็ควรจะไดรับคาจางเทา
กันตามหลัก Equal Work Equal Pay”

48

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 576

49

นิคม จันทรวิทุร , “ประเทศไทยกับประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประทศ”,

อนุสัญญา ฉบับที่ 95 (Protection Of Wages) มีผลบังคับใช 24 กันยายน 1952 , พิมพที่มูลนิธิ
อารมณ พงศพงัน (1 ธันวาคม 2531) หนา 175
50

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ 2

51

สุดาศิริ วศวงศ , “ คําบรรยายกฎหมายคุมครองแรงงาน”, อางแลว หนา 129
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เนื่องจากนายจางและลูกจาง มักมีความขัดแยงเกี่ยวกับคาตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องคา
จาง ซึ่งจะมีความตองการไมตรงกัน คาตอบแทนเปนกลไกที่สําคัญในการจูงใจใหบุคลากรสมัครใจ
ในการเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และปองกันปญหาสมองไหล อัตราคาตอบแทนสายวิชา
การจะสูงกวาสายปฏิบัติการ ดังนั้นจึงควรมีการใหความคุมครองในเรื่องอัตราคาตอบแทน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายระดับ โดยเฉพาะบุคลากรระดับลาง ซึ่งไดคาตอบแทนในอัตราต่ํา จึง
ควรใหการคุมครองในเรื่องอัตราคาตอบแทนแกบุคลากรกลุมนี้
ในเรื่องคาตอบแทนนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กําหนดอัตราคา
จางที่สูงกวาการเปนบุคลากรในระบบราชการ 1.5 เทาของเงินเดือน สําหรับบุคลากรที่สมัครใจจะ
เขาสูระบบใหม แตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กําหนดอัตราคาจางที่สูงกวาราชการประมาณ 2
เทาสําหรับตําแหนงวิชาการและสูงกวาราชการ 1.5 เทา สําหรับตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ในการปฏิบัติจริงสําหรับการกําหนดอัตราเงินเดือนในบุคลากรวุฒิระดับเดียว
กัน อาจไดรับเงินเดือนตางกันได ขึ้นอยูกับความตองการของมหาวิทยาลัย และความขาดแคลน
ของแตละสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในตลาดแรงงาน52 การกําหนดอัตราคาจางของทั้งสองสถาบัน
นั้น จะเห็นวาการกําหนดอัตราคาจางไมมีความแตกตางกันในระหวางเพศชาย และหญิง คือมิได
กําหนดให เ พศใดเพศหนึ่ ง สู ง กว า กั น ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ อ าจกําหนดตามความต อ งการของ
มหาวิทยาลัยและความขาดแคลนของตลาดแรงงาน และของแตละสาขาวิชา

52

พรทิพย ดีสมโชค , “แนวความคิดและพัฒนาการเกี่ยวกับความเปนอิสระของ

มหาวิทยาลัยไทย = การวิเคราะหเชิงประวัติศาสตร”, (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2537) หนา 447
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3.2.4สวัสดิการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ก. สวัสดิการ53
การจัดสวัสดิการนั้น เปนเรื่องของ “มนุษยธรรม” แตนายจางก็ยังไดรับ
ประโยชนตอบแทนในทางออม แมวานายจางสวนใหญจะคิดเพียงวาการจัดสวัสดิการใหนั้น ก็คือ
การใหคาตอบแทน แกลูกจางอยางหนึ่งก็ตาม แตคาตอบแทนนี้เปนคาตอบแทนที่เหนือกวาคาจาง
ปกติ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีคา และราคาสูงกวาคาของตัวเงินก็ได

เพราะเปนสิ่งจูงใจในการทํางาน

(incentive wage) ที่ทําใหลูกจางเกิดกําลังใจในการทํางาน ที่จะทํางานอยางดีมีประสิทธิภาพ

กอ

ใหเกิดความจงรักภักดีซื่อสัตยตอหนาที่การงาน สรางความสัมพันธที่ดีในระหวางนายจางกับลูกจาง
ลดปญหาความขัดแยงในหนวยงาน

อันจะยังประโยชนอยางยิ่งตอความสงบสุขในชาติ

และ

ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม ตามหลักการแลวนายจางตองจัด สวัสดิ
การใหแกลูกจาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานของลูกจาง เชน น้ําสําหรับดื่ม หองน้ํา
หองสวม การรักษาพยาบาลเบื้องตน เปนตน นับวาเปนความจําเปนและเปนความตองการขั้นมูล
ฐานปจจุบันสวัสดิการมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการจางงานในปจจุบัน จําเปนที่จะตองจัดใหมี
ขึ้น กลาวคือ
- ฝายลูกจางซึ่งอาจไดรับคาจางที่ต่ํากวาที่กฎหมายกําหนดในขั้นต่ํา โดย
หลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือไดตามที่กฎหมายกําหนด แตก็ยังไมเพียงพอ เนื่องจากคาใชจายในครอบ
ครัวสูง ลูกจางสวนใหญจะยังขาดสวนที่ตองการในชีวิตอยูอีกมาก เชน ลูกจางอาจประสบความ
เปลี่ยนแปลงบางอยางในครอบครัว ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย ทําใหสวัสดิการที่นายจางจัด
ใหนอกเหนือจากคาจางก็จะเปนที่ตองการและจําเปนสําหรับลูกจางมาก
- ฝายนายจาง นอกจากเพื่อจูงใจในดานมนุษยธรรมโดยไมหวังผลตอบแทน
ยังจําเปนตองใหเพราะสาเหตุตอไปนี้คือ
(1) ประสงคที่จะมีการเพิ่มผลผลิต เพราะคิดวาการใหสวัสดิการจะทําให
ลูกจางรักนายจาง ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

53

สุดาศิริ วศวงศ , “คําบรรยายกฎหมายคุมครองแรงงาน”, สํานักพิมพนิติบรรณการ

2543 หนา 180-182
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(2) ตองการจูงใจใหลูกจางไปทํา เพราะสภาพที่ทํางานหางไกลความเจริญ
ทุรกันดาร หรือตองการจูงใจคนงานที่มีฝมือ

มีความรูความสามารถสูงมาทํางานดวย จึงตองจัด

สวัสดิการใหเปนพิเศษ
(3) ตองปฏิบัติตามขอตกลงกับสหภาพแรงงาน
(4) เพราะกฎหมายบังคับใหนายจางตองจัดสวัสดิการบางอยาง เชน การ
ประกันสังคม
และรัฐบาล

ผูออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามระบบ
เปนกฎเกณฑในการออกเงินสมทบ

ไดแก

ลูกจาง

นายจาง

ซึ่งลูกจางฝายเดียวจะเปนผูไดรับประโยชน

ทดแทนนั้น
- ฝายรัฐบาล
รัฐบาลมีหนาที่ตองดูแลทุกขสุขของลูกจางในฐานะประชาชนสวนหนึ่งของ
ประเทศ ยอมอยูในขายไดรับความคุมครองดวย เพื่อปองกันไมใหนายจางเอาเปรียบคนงาน เนื่อง
จากการหวังผลกําไรของนายจาง ซึ่งอาจจะไมเปนการยุติธรรมเมื่อเทียบกับคาของแรงงานที่คนงาน
ไดลงไป รัฐบาลจึงจําเปนตองออกกฎหมายประกันอัตราคาจางขั้นต่ํา

และวางกฎเกณฑตาง ๆ

ในดานสวัสดิการเพื่อปองกันวา ลูกจางจะตองมีสภาพแวดลอมในที่ทํางานและการทํางานในมาตร
ฐานที่จะไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย เหตุผลที่รัฐบาลตองเขามาสอดแทรก
ในเรื่องของสวัสดิการสําหรับลูกจางก็โดยที่ตองการใหเกิดความสงบสุขในทุกหนวยงาน ซึ่งจะเปน
ผลดีตอเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศชาติในที่สุด
สวัสดิการที่ตองจัดใหแกลูกจาง แบงไดเปน 2 ประเภท
1. สวัสดิการตามขอผูกพันหรือสัญญา
เปนสวัสดิการตางๆที่นายจางตองจัดใหแกลูกจาง เชน บริการรถ รับสง , เงินชวยเหลือบุตร, ศูนยสุขภาพ นายจางอาจมีหนาที่ตองจัดใหมีตามขอผูกพัน หรือ สัญญา ใน
กรณีดังตอไปนี้
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1.1

กรณีนายจางเสนอจัดใหเอง
เมื่อนายจางเปนผูเสนอจัดสวัสดิการใดใหแกลูกจาง นาย

จางก็ตองผูกพันปฏิบัติตาม เพื่อแสดงความเปนผูที่นาเชื่อถือ ซึ่งจะเปนตัวอยางของการเปนผูนําหรือ
ผูบังคับบัญชาที่ดี
1.2 กรณีมีขอตกลงในสัญญาจางแรงงาน
เมื่อมีการตกลงกันตามสัญญาจางแรงงานที่จะใหสวัสดิ
การใดแกลูกจาง นายจางตองปฏิบัติตามสัญญา มิฉะนั้นตกเปนผูผิดสัญญาจะตองรับผิดในคาเสีย
หายที่เกิดขึ้นแกลูกจางจากการไมปฏิบัติตามขอสัญญาที่ใหไวแกลูกจางตามมาตรา 215 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นายจางตองผูกพันปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาว มิฉะนั้น นายจาง
อาจตองระวางโทษฐานไมปฏิบัติหรือฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง คือ ระวางโทษจําคุกไม
เกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ54
2. สวัสดิการตามกฎหมาย
กฎหมายคุมครองแรงงานไดเล็งเห็นความสําคัญของสวัสดิการอันจํา
เปนสําหรับลูกจาง จึงไดกําหนดใหนายจางมีหนาที่ตองจัดสวัสดิการใหแกลูกจาง โดยใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดใหนายจางตองจัด
สวั สดิ การในเรื่ องใด หรือกําหนดใหการจัดสวัสดิการในเรื่องใดตองเปนไปตามมาตรฐานได
(มาตรา 95)55

54

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 215 ความวา “เมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้ให

ตองตามความประสงค อันแทจริงแหงมูลหนี้ไซร เจาหนี้จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายอันเกิดแกการนั้นก็ได”
55

โทษของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 70,75 หรือ 95 คือ ระวางโทษจําคุกไม

เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 144 วรรคหนึ่ง)
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วัตถุประสงคของสวัสดิการ56
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย ( Human Resource Management ) นอกจาก
ในเรื่องของการบริหารคาจาง และเงินเดือน ( Wage & Salary Administrative ) ยังมีเรื่องที่นา
พิจารณา คือ เรื่องของสวัสดิการ ( Welfares )

และผลประโยชน ( Benefits ) ซึ่งไมใชจัด

สวัสดิการใหแกพนักงาน ตามแฟชั่นหรือเห็นเขาจัดกันก็จัดตามคนอื่นเขา ซึ่งความจริงสวนใหญมัก
จะตองมีวัตถุประสงคตาง ๆ กําหนดไวดวย เชน
1. เป นการรัก ษาบุ คลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับหนวยงาน
ตาง ๆ
2. เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูมีความรูความสามารถเขามาทํางานดวย
3. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแกพนักงาน ตลอดจนสราง
ความจงรักภักดีใหเกิดขึ้น
4. เพื่อสรางความมั่นคงในการทํางาน
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
6. เพื่อลดอัตราการออกจากงาน
7. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก สบายใหแกพนักงาน ( เชน การจัดหอ
พัก และ/หรือ บริการรถรับสง)
สวัสดิการ (Welfares) ผลประโยชน (Benefits) และบริการ (Services) นั้น
มีคําจํากัดความไววา “เปนสิ่งที่นายจางใหแกลูกจาง นอกเหนือไปจากคาจาง และเงินเดือน” ซึ่งอาจ
จะเปนในรูปของตัวเงิน (Money) หรือสิ่งตางๆที่ไมใชตัวเงินก็ได
การจัดสวัสดิการ ผลประโยชน และบริการนั้น อาจมีผลผูกพันทางดานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหรือไมก็ได
หลักในการจัดสวัสดิการ ผลประโยชน และบริการ

56

สุชาญ โกศิน, ”แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2542”,วารสารนิติศาสตร ปที่ 40 ฉบับที่ 5

(กันยายน-ตุลาคม 2542) หนา 1-4
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(ก) สอดคลองกับความตองการของบุคลากรสวนใหญ เชน คาครองชีพ
( Cost of Living-Cola )
(ข) หลักของความสม่ําเสมอ (คือ ไมใชบางทีก็ให บางทีก็ไมให ไมมี
ความแนนอน และความตอเนื่อง)
(ค) หลักของความเสมอภาค หมายความวา การจายคาจาง/เงินเดือนนั้น
อาจจะมีความแตกตางกันได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะ/ตําแหนง หรือขอบเขตความรับผิดชอบของ
บุคลากร แตละคน แตสวัสดิการและผลประโยชนตลอดจนบริการนั้น นาจะตองเสมอภาคทัดเทียม
กันบางอยางเชน การจัดรถรับสงพนักงาน ก็หมายความวา พนักงานทุกคนและทุกระดับชั้นสามารถ
ใชบริการรถรับสงไดอยางเสมอภาคกัน
(ง) หลักของความประหยัด คือ การจัดสวัสดิการและผลประโยชนใหกับ
พนักงานนั้นตองยึดหลักของความประหยัดดวย ไมใชฟุมเฟอยจนเกินไป
(จ) หลักความสะดวกในการปฏิบัติ คือ ไมยุงยากซับซอน หรือมีเงื่อนไข
(Conditions) ตาง ๆ มากจนเกินไป เพราะจะทําใหเกิดความยุงยาก และเบื่อหนาย
ประเภทของสวัสดิการ ผลประโยชน และบริการ แบงเปนประเภทใหญ ๆ
ไดแก
1) ประเภทที่ตองจัดใหมีตามกฎหมาย เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่ได
กําหนดไวคือ
1.1)

วันหยุดประจําสัปดาห
หมายความว า จะกําหนดวั น ใดเป น วั น หยุ ด ประจํา

สัปดาหก็ได คือ เมื่อพนักงานทํางานติดตอกันครบหกวันทํางานแลว จะตองจัดใหมีวันหยุด 1 วัน
1.2)

วันหยุดพักผอนประจําป
คือ เมื่อพนักงานทํางานมาครบ 1 ปแลว ก็ตองมีวันหยุด

พักผอนประจําปใหหกวัน ( 6 วัน )
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1.3)

กองทุนเงินทดแทน
เปนเงินที่นายจางตองจายใหกับสํานักงานกองทุนเงินทด

แทน ตามประเภทของกิจการ เพื่อใชเปนเงินชวยเหลือพนักงาน กรณีที่เจ็บปวยในระหวางการ
ทํางานหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางาน
1.4)

เงินประกันสังคม
คือ เงินที่ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล จาย

คนละ 1.5 % ทั้งนี้ เพื่อเอาไวใชชวยเหลือพนักงาน/ลูกจาง กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยนอก
เวลาการทํางาน (Off Duty)
1.5)

สวัสดิการอื่นๆ เชน สิทธิในการลาคลอด สิทธิในการลา

ปวย สิทธิในการหยุดงานตามประเพณี (13 วัน รวมวันแรงงานแหงชาติ) การจัดบริการน้ําดื่ม และ
หองน้ํา หองสวมที่ถูกสุขลักษณะ ยาตางๆที่ใชในการปฐมพยาบาล (First Aids) ฯลฯ
2) สวัสดิการที่ตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนการตอบแทนการทํางานพิเศษ เชน
เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง (Traveling Allowance) คาคอมมิสชั่น (Commission) การยายไปทํางานตาง
จังหวัดหรือตางถิ่น (Dislocation Allowance) ฯลฯ
3) สวัสดิการที่จัดใหมีขึ้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก สบาย แก
พนักงาน/ลูกจาง เชน บริการรถรับ-สงพนักงาน (Transportation Service) หอพัก (Dormitory)
สหกรณรานคาสําหรับพนักงาน (Co-opstore) การตรวจรางกายประจําป (Annual Physicial
Examination) ฯลฯ
4) สวัสดิการ เพื่อเปนการชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดรอน แก
พนักงาน/ลูกจาง เชน สวัสดิการเงินกู (โดยมีดอกเบี้ยต่ําและผอนสงไดนาน) เงินชวยเหลือคาเลา
เรียนบุตร (Education Assistance) เงินชวยเหลือคาครองชีพ (Cost of Living Allowance) เงินชวย
เหลือคาทําศพ (สําหรับตัวเอง ภรรยา สามี บุตร) ฯลฯ
5) สวัสดิการเพื่อประสานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพนักงาน/ลูกจาง
เชน การประกันชีวิตหมู (Group Life Insurance) เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เงิน
บําเหน็จบํานาญ (Pension Scheme)
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6) สวัสดิการอื่น ๆ เชน การตัดชุด (เครื่องแบบ) ทํางานใหฟรีปละ 2 ชุด
(Free Uniform) โรงอาหาร (Canteen) จําหนายอาหารใหพนักงาน/ลูกจางในราคายอมเยาว หองสมุด
(Library) สําหรับใหอานและยืมกลับบาน เงินโบนัสประจําป (Year End Bonus) ฯลฯ
การจัดสวัสดิการ ทําได 2 แบบ
แบบที่จัดใหพนักงาน/ลูกจาง

(โดยองคกร/สถานประกอบการเปนผูออก

คาใชจายใหทั้งหมด ) ขอดี คือ พนักงาน/ลูกจางไมถูกหักเงินเดือน พนักงาน/ลูกจาง มีความรูสึกดี
และมีบุญคุณ และประทับใจมากกวา
แบบที่จัดใหโดยพนักงาน/ลูกจาง มีสวนรวมในการชวยออกคาใชจายบาง
(Contributory Plan) ขอดี คือ ทําใหรูสึกมีสวนรวม มีความรับผิดชอบ ไมใชจายฟุมเฟอย เห็น
คุณคา จัดสวัสดิการไดมากขึ้นและที่สําคัญ ประหยัดคาใชจาย เปนการลดตนทุนเรื่อง Labor Cost
การจัดสวัสดิการ ควรดูกําลังความสามารถที่จะจาย (Ability to Pay) เพราะ
จะตองมีเงินงบประมาณสํารองไวมากพอ เพราะการจัดสวัสดิการผลประโยชน บริการนั้น จะตอง
ปฏิบัติตอเนื่องไปเรื่อยๆ จนกวาพนักงาน/ลูกจางนั้นจะลาออก เกษียณอายุ หรือตายไปแลว จึงตอง
มีการวางแผนระยะยาว
ข. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน57
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานขึ้น มีอํานาจหนาที่เสนอความเห็นตอ
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสังคมในการออกกฎกระทรวง ประกาศหรือ
ระเบียบเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย

อาชีวะ

อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามที่บัญญัติไวในมาตรา 101 (2) ซึ่งเมื่อออกกฎกระทรวง
มาแลว นายจางก็ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง

57

2542

เกษมสันต วิลาวรรณ , “คําอธิบายกฎหมายแรงงาน,” สํานักพิมพวิญูชน,พฤษภาคม

92
สําหรับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยที่กอตั้งมานานหลายสิบป
ควรมีการปรับปรุงหนวยงาน ไมวาดานโครงสรางตึก และสภาพภายในความแออัด ความสะอาด
แสงสวางตองสวางพอ อากาศถายเทดี
สิ่งเหลานี้มหาวิทยาลัยควรจัดการดําเนินการ ถึงแมจะไมมีการตรวจสอบจากเจาหนาที่
ของกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน แตหากใหความสําคัญจะทําใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ
และสุขภาพที่ดีอันจะทําใหการทํางานเปนไปโดยราบรื่น
จากที่กลาวมาทั้งหมดในเรื่องสวัสดิการนั้นจะเห็นวามีความสําคัญและเปนสิ่งที่บุคลากร
ควรจะไดรับความคุมครอง เพราะเมื่อเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลแลว มีอิสระใน
การออกกฎระเบียบ ขอบังคับเองโดยสภามหาวิทยาลัย โดยที่กิจการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไมอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานแลว

ควรใหความคุมครองในเรื่องสวัสดิการ

ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน แกบุคลากร ถึงแมวาอาจจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงการใหสวัสดิการจากเดิมไปบาง แตควรอยูในหลักการการจัดดังที่ไดกลาวมาแลว โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ อกนอกระบบราชการเป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ ยู ใ นกํากั บดู แ ลของรั ฐ บาล

และ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไดจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ แตกตางกันไปตามที่แตละมหาวิทยาลัย
เห็นวาสมควรและจําเปน และเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรของตน ดังตอไปนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2541 ขอ 28 โดยกําหนดใหพนักงานหรือลูกจางไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นรวมกัน
แลวไมนอยกวาสวัสดิการ และประโยชนอยางอื่นที่ขาราชการผูนั้นหรือลูกจางผูนั้นเคยไดรับจาก
สวนราชการ เปนการรักษาสิทธิประโยชนของขาราชการที่เปลี่ยนสภาพเปนพนักงาน และจะไดรับ
สิทธิเดิมภายใน 5 ปนับจากวันที่พระราชบัญญัติอนุมัติประกาศใชคือหากสมัครเขาเปนพนักงาน
หลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2546 แลวสวัสดิการจะไดไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย58

58

คือคารักษาพยาบาลจะเบิกไดเฉพาะของ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.2541 มาตรา 11
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พนักงานเทานั้นไมสามารถเบิกของบุคคลในครอบครัวไดเหมือนระบบราชการเดิม ซึ่งมหาวิทยาลัย
ใชวิธีเรงเราใหบุคลากรเดิมเปลี่ยนสภาพเปนพนักงานใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
หากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหสิทธิประโยชนเหมือนเดิมแกบุคลากรที่สมัครเขาเปนผู
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งเกษียณอายุ

โดยกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการคงสิทธิ

เหมือนเดิมภายในกําหนดระยะเวลา เหมือนอยางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ซึ่งจากผลสรุปจนถึงปจจุบัน มีขาราชการสมัครเปนพนักงานเปนจํานวนถึง 40% แลว59 เชื่อวา
สามารถจูงใจใหบุคลากรเปลี่ยนสภาพเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไดเปนจํานวนมากขึ้น
ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชนระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สวัสดิการสําหรับขาราชการ
- บําเหน็จ บํานาญ
- บําเหน็จ บํานาญ (ไดรับเมื่อเปลี่ยนสภาพ)
- สวั ส ดิ ก ารการศึ ก ษาบุ ต ร (อยู ร ะหว า งการ - สวัสดิการการศึกษาบุตร
พิจารณา)
- คารักษาพยาบาลขาราชการและครอบครัว
- คารักษาพยาบาลและครอบครัว
(บรรจุภายหลังวันที่ 7 มีนาคม 2546 ไมรวม
บิดา,มารดา)
- กองทุ น สํารองเลี้ ย งชี พ (พนั ก งาน 4 %
มหาวิทยาลัย 8 %)
- เงินทดแทน
- เงินชดเชย
- ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต

59

สัมภาษณ ญานี ศรีแสด, หัวหนาแผนกบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 21 มกราคม 2544
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี แ ละมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ มี น ายก
สภามหาวิทยาลัยคนเดียวกัน*ในขณะนั้น จึงมีการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2534 และ พ.ศ.2535 ตามลําดับ เปนอยางเดียวกัน คือ ไดกําหนดเรื่องสวัสดิการไวในขอ
13 ดังนี้
“เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมี
ระบบสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และเงินตอบแทน ในลักษณะตาง ๆ แกพนักงานและลูกจางตาม
ความจําเปนและความเหมาะสม และในอัตราที่ไมต่ํากวาที่ราชการกําหนด ทั้งนี้หลักเกณฑ และวิธี
การเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และเงินตอบแทนดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะ
กรรมการกําหนด”
เนื่องจากมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง เปนมหาวิทยาลัยที่กอตั้งใหม ไมมีปญหาเรื่อง
บุคลากรเกา จึงไมมีอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลเทาใดนัก เพราะสามารถดําเนินการบริหาร
ในระบบเดียวโดยราบรื่น
3.2.5การจัดทําเอกสารการจาง
เพื่อใหลูกจางไดทราบและเขาใจแนวทางการปฏิบัตงานในหนาที่ไดถูกตอง ลูก
จางควรไดรับการคุมครองในการไดทราบและเขาใจโดยการจัดทําเอกสารการจางใหแกลูกจาง โดย
ที่กฎหมายไดกําหนดใหนายจางจัดทําเอกสารการจาง 3 ประเภท คือ
1. ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน60
2. ทะเบียนลูกจาง61

*

นายเกษม สุวรรณกุล เปนนายกสภาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแหงขณะนั้น

60

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108,109,110 และมาตรา 120

61

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 112 และมาตรา 113
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3. เอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวง
เวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด ตามมาตรา 114
การออก “ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน” เปนหนาที่ของนายจางซึ่งมีลูกจางตั้ง
แต 10 คนขึ้นไป จะตองจัดใหมีขึ้น โดยนายจางมีหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตองทําเปนภาษาไทย
2. ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการใหครบถวน 8 ขอ ตามที่กฎหมายกําหนด
3. ตองประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายใน 15 วัน นับแตวันที่นาย
จางมีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป
4. ตองจัดเก็บสําเนาขอบังคับไว ณ สํานักงานของนายจางตลอดเวลา
5. ตองสงสําเนาขอบังคับใหแกอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือ
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 7 วัน นับแตวันประกาศใชขอบังคับ
6. ตองแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ขัดตอกฎหมาย

ตามคําสั่งของ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
7. ตองเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ
สถานที่ทํางานของลูกจางเพื่อใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก
8. ตองประกาศขอบังคับฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแตวันที่
ประกาศใชขอบังคับฉบับที่แกไขเพิ่มเติม และตองปฏิบัติตามขอ 4 ถึง ขอ 7 ในสวนที่เกี่ยวกับขอ
บังคับฉบับแกไขเพิ่มเติมดวย (มาตรา 108-110)
ในขอบังคับการทํางานที่จัดทําขึ้นอยางนอยจะตองมีรายการที่สําคัญตามที่กฎหมาย
กําหนดไวดังนี้คือ
1. วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
2. วันหยุด และหลักเกณฑการหยุด
3. หลักเกณฑการทํางานลวงเวลา และการทํางานในวันหยุด
4. วันและสถานที่จายคาจาง, คาลวงเวลา, คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด
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5. วันลา และหลักเกณฑการลา
6. วินัย และโทษทางวินัย
7. การรองทุกข ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของขอรอง
ทุกข วิธีการ และขั้นตอนการรองทุกข การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข กระบวนการยุติขอ
รองทุกข และความคุมครองผูรองทุกขและผูเกี่ยวของ
8. การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
รายการแตละขอขางตนตองมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใหลูกจางและบุคลากรทุก
ฝาย เขาใจ
3.2.6การจายคาชดเชย
เมื่อมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดู
แลของรัฐบาล ระบบการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ในดานสถานภาพของ
บุ ค ลากรแต ล ะประเภทตองถูก เปลี่ยนเปน ผูปฏิบัติ งานของมหาวิทยาลัย
ที่ยังคงอยูในระบบเดิม

ยกเวน แต บุคลากร

ซึ่งนโยบายของรัฐตองการใหออกนอกระบบราชการใหเสร็จสิ้นในป

พ.ศ.2545 เรื่องที่บุคลากรควรไดรับการคุมครองและเปนปญหาสําคัญในการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
ของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคล โดยใชวิธีทําสัญญาจาง และมีการประเมิน
ผลงาน ซึ่ ง หากไม ผ า นการประเมิ น น า จะถื อ ได ว า เป น การเลิ ก จ า งและสมควรได รั บ ค า
ชดเชย62
ปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอนปรับสภาพสถานะของมหาวิทยาลัยขึ้นอยูกับ
การจู ง ใจที่ มหาวิ ทยาลั ย ทําใหบุ คลากรสมัครใจที่จะเปนผูปฏิบัติงานไดมากนอยแคไหน หาก
บุคลากรไมยินยอมดวยแลว

62

มหาวิทยาลัยจะตองคํานึงถึงเงินคาชดเชยที่จะตองจายแกบุคลากร

กิตติพงศ หังสพฤกษ, คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, บทสัมภาษณ

ความคิดเห็นผลบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน กรณีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ดูแลของรัฐ,
วันที่ 20 ก.ย. 43
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ประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณ หากมีการฟองรองคดีเรียกคาชดเชยขึ้น ซึ่งถารวมถึงคาบําเหน็จ
ที่ตองจายแลว เปนภาระหนักที่มหาวิทยาลัยตองคํานึงถึง
นอกจากปญหาของเรื่องคาชดเชยที่จะตองจายแกบุคลากรประเภทเงินนอกงบ
ประมาณแผนดินตอนปรับสภาพสถานะมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
แลว ยังตองคํานึงถึงคาชดเชยเมื่อมีการทําสัญญาจางแลวครบกําหนด หากไมผานการประเมินใน
การทําสัญญาจางครั้งตอไป เพราะเมื่อปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลแลว ไมเปน
สวนราชการและไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน ผูปฏิบัติงานจะไมมีกฎหมายใด
รองรับสิทธิและคุมครองแตอยางใด ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยเลิกจาง ควรมีทุนสํารองใหแกผูปฏิบัติ
งานของมหาวิทยาลัย เพื่อไวใชจายในการหางานแหงใหม ซึ่งในเรื่องคาชดเชยนี้ประเทศในยุโรป
สวนใหญจะกําหนดใหมีการจายคาชดเชยให ซึ่งประเทศไทยก็มีการกําหนดใหคาชดเชย เมื่อมีการ
เลิกจาง สวนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลมีการกําหนดในเรื่อง การจายคาชดเชยดังตอ
ไปนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิ ท ยาลั ย กําหนดให กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ไม อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ แห ง
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน แตพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองไดรับประโยชน
ตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน63 โดยไดระบุหลักการพื้น
ฐานในพระราชบัญญัติในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน โดยระบุใหมีการจายเงิน
ชดเชยกรณีเลิกจางโดยไมมีความผิด64 และอัตราการจายคาชดเชยใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระ
ราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 11 บัญญัติวา
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.2541 มาตรา 11
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ญานี ศรีแสด หัวหนาแผนกบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.

สัมภาษณ, วันที่ 2 ก.พ. 2544
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“มาตรา 11 กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวา
ดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย ตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวา
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน”
ตามบทบัญญัติมาตรานี้ จะเห็นวา แมกิจการของมหาวิทยาลัยจะไมอยูภายใต
บังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน แตมหาวิทยาลัยกําหนดใหพนักงานและลูกจางของ
มหาวิทยาลัยไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรง
งาน โดยจะตองเปนไปตามกฎหมายคุมครองแรงงานที่มีผลบังคับใชในขณะนั้น นั่นก็หมายถึง
พนั ก งานและลู ก จ า งของมหาวิ ท ยาลั ย จะได รับประโยชนตอบแทนไมน อยกวาที่กําหนดไวใ น
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ดังนั้น คาชดเชยจึงเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 118 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีการพิมพเอกสารเกี่ยวกับหลักการพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 แจกแกพนักงานทุกคน โดยได
กําหนดตารางคาชดเชยไวในอัตราที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118
กําหนดไวเชนเดียวกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2534 ขอ 13 ความวา “…..มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบสวัสดิการประโยชน
เกื้อกูลและเงินตอบแทนในลักษณะตาง ๆ แกพนักงานและลูกจางตามความจําเปนและความเหมาะ
สม และในอัตราที่ไมต่ํากวาที่ราชการกําหนด…..”
การกําหนดเรื่องคาชดเชยไมไดระบุชัดเจนในขอบังคับการบริหารงานบุคคล
แตไดระบุไวในเอกสารการใหสวัสดิการแกพนักงานเทานั้น
แม วามหาวิ ทยาลั ย ที่ อยู ในกํากับรัฐบาลจะกําหนดในพระราชบัญญั ติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยไววาไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน แตในทางปฏิบัติก็ไดใหสิทธิ
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และประโยชนตอบแทนไมต่ํากวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน เชน ในเรื่อง
ความเทาเทียมในการจาง คาชดเชย ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญและเปนประโยชนตอบุคลากร เพราะเปน
การใหความคุมครองแกบุคลากร แตอยางไรก็ตามบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีการกอตั้งขึ้นใหม
แลวมีการจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับรัฐบาลก็จะไมมีปญหาเทาไรนัก เพราะเปนบุคลากร
ใหมทั้งสิ้น ไมไดรับผลกระทบในเรื่องการเสียสิทธิประโยชน เหมือนเชนมหาวิทยาลัยที่มีการ
เปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับของรัฐบาลในภายหลัง จึงจําเปนตองใหความคุมครอง
แรงงานเหมือนเชนที่เคยไดรับ และกรณีที่มีบุคลากรตางประเภทกัน ซึ่งเดิมไมไดรับความคุมครอง
แรงงานตามกฎหมายคุ ม ครองแรงงาน เมื่ อ เป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยก็ควรคํานึงถึงความเสมอภาค ใหไดรับความเสมอภาคเทาเทียมกันกับทุกคน มิฉะนั้น
อาจจะเกิดการตอตานการออกนอกระบบราชการอาจทําใหไมบรรลุผลตามเจตนารมณในการเปน
มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับของรัฐบาล
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บทที่ 4
ปญหาทางสถานะของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
การเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล กอใหเกิดปญหาทางกฎหมายและ
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยของรัฐ กลาวคือ จากเดิมที่
เคยเปนสวนราชการมาเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล

ที่มิใชสวนราชการและรัฐ

วิสาหกิจ คือ
4.1 ในเรื่องฐานะของมหาวิทยาลัยในสถานภาพใหม
จากการศึกษาพบวา

การศึกษาในขั้นอุดมศึกษามีจุดหมายที่ตองการพัฒนาบุคคลที่มี

ความรูความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะทางอันเปนการผลิตบุคลากรใหกับองคการทางวิชาชีพตางๆ
ทั้งของภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษา65 ตองสรางสรรคและจรรโลงความ
กาวหนาทางวิชาการ จึงตองมีหนาที่ทําการวิจัยคนควา เพื่อไมทําใหมหาวิทยาลัยเปนเพียงแหลงถาย
ทอดความรูเทานั้น การที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินภารกิจใหบรรลุตามความมุงหมาย
และทําหนาที่หลักทางดานการสอนการวิจัย และทํานุบํารุงสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรม ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ จําเปนตองยึดมั่นในหลักความเปนอิสระในการดําเนินงาน(Autonomy)และเสรีภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) “ความเปนอิสระ” ในการดําเนินกิจการ (Autonomy) จะตองมี
ความเปนอิสระ ในการดําเนินกิจการภายในเปนเอกเทศโดยมีการแทรกแซงและควบคุมจากหนวย
งานภายนอกนอยที่สุด มหาวิทยาลัยจะตองอยูในระบบปกครองตนเอง (Self – Government) แต
มหาวิ ทยาลั ยในประเทศไทยเปนมหาวิ ท ยาลัยของรัฐและมีฐานะเปนกรมตองอยูในกรอบของ
ระเบียบบริหารราชการแผนดินโดยคณาจารยมีฐานะเปนขาราชการพลเรือน ซึ่งในสถานภาพเชนนี้
แมจะพยายามสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในการบริหารภายในมากขึ้นกวาหนวยงาน
ราชการอื่นๆ ก็ตาม แตก็ยังหางไกลจากสภาพของการเปนระบบอิสระ (Autonomous System) ตาม
ลักษณะความจําเปนของสถาบันทางวิชาการ
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วิจิตร ศรีสอาน, หลักการอุดมศึกษา (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2518), หนา 45
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การจัดใหมหาวิทยาลัยอยูในรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะดําเนินการไดคลองตัวนั้นเปนการ
ไมเหมาะสมเนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีลักษณะของการดําเนินการเชิงธุรกิจการคาคอนขางมาก เหมาะที่
จะจัดการทางการเงินแบบเอกชนมากกวา การแกปญหา ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย แตละ
แหงที่ไดมีการกําหนดให พระราชบัญญัติของแตละมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ66 ที่มีฐานะเปน
นิติบุคคลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในประการสําคัญ ก็คือ การจัดองคการใหมีความเปนอิสระจาก
ระบบราชการดังนั้นการจัดใหเปนองคการภาครัฐที่มิใชสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ แตจัดอยูใน
ความควบคุมกํากับของรัฐ ซึ่งจะเปนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับรูปแบบใน
อนาคตโดยลักษณะดังกลาว มีลักษณะเชนเดียวกับการจัดตั้ง นิติบุคคล ตามกฎหมายมหาชนใน
ประเทศฝรั่งเศสในรูปแบบของ “องคการมหาชนอิสระ” (Etablissement Public) เหตุที่มหาวิทยาลัย
นาจะจัดเปนองคการมหาชนอิสระก็เพราะสภาพการจัดกิจกรรมมีความเปนอิสระมีหลักประกันที่รัฐ
จะไมเขาไปแทรกแซง มีระบบบัญชีและงบประมาณเปนของตนเอง มีความยืดหยุน ไมเขมงวด
เหมือนอยางราชการ ดานความสัมพันธ ระหวางมหาวิทยาลัยกับรัฐเปนไปในลักษณะของผูถูกควบ
คุมกํากับ กับผูควบคุมเรียกวา “อํานาจควบคุมกํากับ” (La turtle administrative) ทําใหการบริหาร
งานของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเป น อิ ส ระ ไม ต กอยู ภ ายใต บั ง คั บ บั ญ ชาอย า งที่ เ ป น สวนราชการ
นอกจากนั้น บุคลากรจะไดรับคาตอบแทนมากกวาบุคลากรในระบบราชการ
การกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระ เทากับเปนการรับรอง
ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยโดยการกําหนดความเปนนิติบุคคลที่ไมใชสวนราชการ

และ

รัฐวิสาหกิจ ตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 4 บัญญัติวา
“มาตรา 4 ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2522 เปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล

66

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2543 มาตรา 32, พระราชบัญญัติ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 มาตรา 8, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2531
มาตรา 8, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 มาตรา 8 ฯลฯ
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ไมเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น”
การบัญญัติกฎหมายเชนนี้จะทําใหมหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระ มีสิทธิหนาที่แยกตาง
หากจากองคการของรัฐอยางเด็ดขาด อันเปนการสรางหลักประกัน ความเปนอิสระขององคการและ
การเปนนิติบุคคล ในทางกฎหมายมหาชนก็เพื่อไมใหมหาวิทยาลัยอยูในขายของการบังคับคดี โดยมี
อํานาจบังคับฝายเดียว ตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 18 บัญญัติวา
“มาตรา 18 ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 17 วรรคสองและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดีทั้งปวงรวมทั้งการบังคับทางปกครอง
บุ ค คลใดจะยกอายุ ค วามขึ้ น เป น ข อ ต อ สู กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในเรื่ อ งทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัยมิได”
และเมื่อมีสถานะเปนนิติบุคคล ตามกฎหมายมหาชนแลวจะตองกําหนดหนาที่ของ
องคการในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ตามที่ระบุไวในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ…… มาตรา 8 บัญญัติวา
“มาตรา 8 การดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในมาตรา 7 ให
มหาวิทยาลัยคํานึงถึง
(1) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(2) ความเปนเลศทางวิชาการควบคูไปกับความมีคุณธรรม
(3) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(4) ความโปรงใสและตรวจสอบได รวมทั้งความรับผิดชอบตอรับและสังคม
(5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(6) การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร”
ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองคํานึงถึงในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ระบุใน
รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตรา 7 บัญญัติวา
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“มาตรา 7 มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐานขึ้น

เพื่อเปนอนุสาวรีย

สมพระเกียรติแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีวัตถุ
ประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย บริการทาง
วิชาการแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม”
จะเห็นไดวาการที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดสถานภาพการเปนนิติบุคคล เปนมหาวิทยาลัย
ของรัฐ แตไมเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ แตอยูในกํากับดูแลของรัฐบาลนั้น เปนการทําให
มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระ มีสิทธิหนาที่แยกตางหากจากองคการของรัฐจึงไมใชสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
การที่เปนรัฐวิสาหกิจไมไดเพราะมิไดดําเนินการทางธุรกิจการคาสาธารณูปโภค
การที่ไมเปนสวนราชการ67 หลักการสําคัญคือสามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน งบประมาณ
มีลักษณะเปนเงินอุดหนุนทั่วไปเปนรายได เหลือไมตองคืน ตรวจสอบภายหลังคือ มหาวิทยาลัย
กําหนดการบริหารดวยตนเอง จึงตองจัดการทุกสิ่งไมวาเรื่องเงินหรือบุคลากรตองมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
4.2 กระบวนการทางกฎหมาย ในการเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยมีอยู 4 แนวทางคือ
1) การตราพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาแหงชาติ

เปนกฎหมายกลางควบคูไปกับ

พระ ราชบัญญัติจัดตั้ง มหาวิทยาลัยของรัฐแตละแหง
2) การตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542
3) การตราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ให เ ข า กั น ของรั ฐ เป น กฎหมายกลางเมื่ อ
มหาวิทยาลัยแหงใด พรอมจึงคอยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงนั้น โดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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4.) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ จัดตั้งมหาวิทยาลัย ของรัฐแตละแหงและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
- การตราพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาแหงชาติ หรือการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย เปนกฎหมายกลางมีขอเสียคือ

การวางหลักเกณฑอันเปนลักษณะรวมกันของ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ ของรัฐนั้น มหาวิทยาลัย ของรัฐทุกแหงตองยอมรับและตองมีสวนรวมในการ
กําหนดหลักเกณฑดังกลาวดวย อาจทําใหเกิดความลาชา และเกิดการซ้ําซอนกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดกําหนดเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการใหบริการทางการศึกษา ขั้นสูงหรือ
การอุดมศึกษาไว
- การตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมหาวิทยาลัย

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ

องคการมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหอํานาจแกรัฐบาลในการจัดตั้งหนวยงานบริหาร มี
ความแตกตางจากสวนราชการและรัฐวิสากิจ และไมเปนกิจการที่มุงแสวงหากําไรแตมีวัตถุประสงค
เพื่อจัดทําบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 วรรคสองที่
กําหนดวา
“มาตรา 5 วรรคสอง กิจการอันเปนบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งองคการมหาชนตาม
วรรคหนึ่ง ไดแก การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

การศึกษาอบรมและพัฒนา

เจาหนาที่ของรัฐ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและสงเสริมการกีฬา การสงเสริม
และสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห การอํานวยบริการแกประชาชน หรือการดําเนินการอันเปนสาธารณประโยชนอื่นใด
ทั้งนี้ โดยตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรเปนหลัก”
โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติ องคการมหาชน
พ.ศ. 2542 นี้ เปนกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงคโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน
มาตรา 8 ที่กําหนดวา
“มาตรา 8 ในกรณีที่มีปญหาการซ้ําซอนหรือขัดแยงในการดําเนินกิจการขององคการ
มหาชนกั บ การปฏิ บั ติ ง านของส ว นราชการหรื อ การดําเนิ น งานของหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ตาม
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กฎหมายใหถือวาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายพิเศษที่
มีวัตถุประสงคโดยเฉพาะ
ปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการขององคการมหาชนกับสวนราชการหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด พรอมทั้งกําหนดระเบียบแบบแผน
การปฏิบัติราชการเพื่อการประสานงานระหวางองคการมหาชน สวนราชการ และหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ โดยคณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นและราง
ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
คําวิ นิ จ ฉั ย และระเบี ย บแบบแผนที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กําหนดตามวรรคสองให อ งค ก าร
มหาชนสวนราชการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของถือเปนแนวปฏิบัติราชการตอไป”
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติ ในเรื่องตาง ๆ เพื่อแกปญหา การซ้ําซอน หรือขัดแยงใน
การดําเนินกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใด ของรัฐ
อยูแลว เชน มีอํานาจอนุมัติ โอนอํานาจหนาที่ กิจการทรัพยสิน งบประมาณใหเปนขององคการ
มหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นได ตามมาตรา 9 ที่กําหนดวา
“มาตรา

9

ในกรณีที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นตาม

พระราชบัญญัตินี้ เพื่อดําเนินกิจการหนึ่งกิจการใดที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐใดอยูแลว ซึ่งจะมีปญหาการซ้ําซอนหรือขัดแยงกันในการดําเนินกิจการ
และคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุมัติใหมีการโอนอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และ
งบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้น ใหแกองคการมหาชนที่จะ
จัดตั้งขึ้น ใหอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้

และงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของของ

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้น

โอนไปเปนขององคการมหาชนในวันที่

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีผลใชบังคับ

เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและ

คาจางประจําที่ยังคงมีผูครองตําแหนงอยูในสังกัดสวนราชการใด ใหยังคงเปนของสวนราชการนั้น
ตอไปจนกวาจะมีการยุบตําแหนงนั้น
สิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงสิทธิในการใชหรือสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่
เปนที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐมีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีผลใชบังคับ”
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ซึ่งถามหาวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมหาวิทยาลัยอาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 จะมีความเปนอิสระ ในการดําเนินงานระดับ
หนึ่ง เพราะรัฐบาล มีอํานาจเพียงการกํากับดูแล

มิใชอํานาจบังคับบัญชา

และไมผูกพันกับ

กฎระเบียบของทางราชการและจะทําใหงายและไมตองใชระยะเวลานาน ในการเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยใหเปนหนวยงานที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล

เพราะรัฐมนตรีสามารถออก

พระราชกฤษฎีกาไดไมตองผานกระบวนการทางรัฐสภา แตองคการมหาชน ที่จัดตั้งดวยวิธีการนี้ยัง
ตองผูกพันกับคําวินิจฉัย และระเบียบ แผนปฏิบัติราชการในการประสานงานในระหวางหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ68 ซึ่งเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนด อาจทําใหมหาวิทยาลัยที่จะเปน
องคการมหาชนตามพระราชบัญญัตินี้ไมมีอิสระเทาที่ควร เพราะคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธาน
กรรมการ และกรรมการอาจทําใหคณะกรรมการขาดความเปนอิสระเพราะเกรงวาอาจจะไมไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
จะเห็นไดวาการเปนองคการมหาชน ไมทําใหการบริหารงานเปนอิสระเทาที่ควร เนื่อง
จากคณะรัฐมนตรีเขามาควบคุม ในเรื่องสําคัญ ๆซึ่งหลักเกณฑ หรือการกําหนดระเบียบแบบแผน
องคการควรมีอิสระเต็มที่ ซึ่งบางเรื่อง ถาเปนการกําหนดระเบียบหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร
บุคคล ซึ่งมหาวิทยาลัยมีบุคลากรซึ่งเปนผูมีความรูสูง การใหอํานาจคณะรัฐมนตรีมากําหนด อาจ
ไมสอดคลองเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยได
- การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐแตละแหงเปนรายฉบับอาจ
ทําใหเกิดความลักลั่นไมอยูในมาตรฐานเดียวกัน69 และอาจตองแกไขมากเนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ซึ่งอาจตองแกไขพระราชบัญญัติเดิมเกือบทั้งฉบับ การแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาไมแตกตางจากการรางพระราชบัญญัติฉบับใหม
จาก 4

แนวทางในกระบวนการทางกฎหมายในการเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย

ดังกลาวขางตนโดยมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของ

68

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 8

69

จิตผอง พัฒนาศิริ, แนวทางเพื่อความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย, (วิทยานิพนธ

ปริญญาศาสตรมหาบัญฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), หนา 178
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รัฐบาล เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการตราพระราชบัญญัติฉบับใหมขึ้น70
และยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิมไป สวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ เปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม

จึงไดตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณขึ้นใชบังคับในแตละมหาวิทยาลัย

สําหรับ

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดตราพระราชบัญญัติฉบับใหมขึ้นโดยยกเลิกพระราชบัญญัติจุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 ตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 3
ที่บัญญัติวา
“มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 ”
เนื่องจากมีปญหาดานการบริหารงานแบบระบบราชการดังที่ไดกลาวแลว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จึงไดจัดทํารางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…… ซึ่งหลักการทั่วๆ ไปจะเปนแบบ
เดียวกับพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการแลว

สวนที่แตกตางก็คงเปน

บทเฉพาะกาลเพราะแตละมหาวิทยาลัยมีปญหาที่ตองแกไขแตกตางกัน
4.2.1 หลักนิติวิธีการรางกฎหมายมีดังนี้
1) เรื่องที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล71 เชน การกําหนดการกระทําใดเปน
ความผิด การกําหนดโทษ การเก็บคาฤชาธรรมเนียมตาง ๆ ซึ่งกระทบตอสิทธิในทรัพย
สินของประชาชน เปนตน
2 ) เรื่องอํานาจหนาที่ขององคกร
3 ) แนวทางซึ่งบุคคลหรือองคกร จําเปนตองกระทํา
4 ) เปาหมายที่อยากจะใหเกิดขึ้น และสิ่งที่เปนปญหาขัดแยงกันอยู

70

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหลาธนบุรี มาตรา 3

71

หลักนิติธรรมที่วา กฎหมายที่จะจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนไดนั้น ตองเปน

กฎหมายที่ออกโดยประชาชนหรือผูแทนของประชาชนเทานั้น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 29

หลักกฎหมายนี้ปรากฏใน
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4.2.2 เนื้อหาสาระในการบัญญัติกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนใหเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล จําเปนที่จะตอง
พิจารณาปญหาทางกฎหมายประกอบกับการดําเนินการปรับเปลี่ยนฐานะของมหาวิทยาลัยในกรณีที่
มีการจัดทําพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้นใหมทั้งฉบับ ทั้งนี้จะตองสามารถทําใหแกปญหาในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยในระบบราชการและปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับการเปน
มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลไดซึ่งในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ….. ไดยึดหลักการในเนื้อหาสาระที่จําเปนตองมีการบัญญัติไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ดังนี้
1) สถานภาพของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตอยูในกํากับดูแลของรัฐบาล และเปนนิติบุคคล เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระ มีสิทธิหนาที่แยกตางหากจากองคการของรัฐและเปนหลักประกันวา
มหาวิทยาลัยจะไมตกอยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐโดยเด็ดขาด อันถือเปนการสรางหลักประกัน
ความเปนอิสระขององคการ และที่ตองไมเปนรัฐวิสาหกิจก็เปนการแสดงวามหาวิทยาลัยไมใชการ
แสวงหากําไรทางธุรกิจ แตเปนการบริการทางดานวิชาการ และการใหเปนนิติบุคคลก็เพื่อให
มหาวิทยาลัยอยูนอกเหนือจากการบังคับตามกฎหมายแพงและพาณิชย โดยอาจกําหนดไวในพระ
ราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยูนอกขอบขายการบังคับคดี นอกจากนี้
การเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนทําใหมหาวิทยาลัยมีสถานะที่เหนือกวาเอกชน กลาวคือทําให
มหาวิทยาลัยสามารถใชอํานาจบังคับฝายเดียว อันเปนอํานาจของฝายปกครองที่มีอยูเหนือเอกชน
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตามความจําเปนในการดําเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

ดังปรากฏในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ….. มาตรา 4 ความวา
“มาตรา 4 ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2522 เปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเปนนิติบคุ คล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ไมเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น”
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และมาตรา 18 ความวา
“มาตรา 18 ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 17 วรรคสองและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรงไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดีทั้งปวงรวมทั้งการบังคับทางปกครอง
บุ ค คลใดจะยกอายุ ค วามขึ้ น เป น ข อ ต อ สู กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในเรื่ อ งทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัยมิได”
2) ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย

โดยกําหนดใหการดําเนินงานทุกอยางสิ้นสุดที่

องคกรปกครองสูงสุดของมหาวิทยาลัย เชน การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิก
สวนงานของมหาวิทยาลัย การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบหรือการยกเลิก
การสมทบ การจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ หรือตางประเทศ

หรือของ

องคการระหวางประเทศ การแตงตั้งและถอดถอนตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา การ
อนุ มั ติ ก ารเป ด สอนและหลั ก สู ต รการศึ ก ษา การอนุ มั ติ ง บประมาณรายได แ ละรายจ า ยของ
มหาวิทยาลัย เปนตน เวนแตเรื่องที่ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
ก็ ใ ห รั ฐ มนตรี ว า การทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู เ สนอหรื อ เรื่ อ งที่ ต อ งมี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหผานรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เพราะการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามที่
บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเปนการกําหนดทิศทางในการจัดการให

บริการสาธารณชนดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนเบื้องตน เพื่อมิใหมีความเปนอิสระมากจน
ปราศจากขอบเขตและทิศทางการดําเนินงาน
ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติงานเพื่อใหมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคตามที่
กฎหมายกําหนดไวอยางเปนอิสระ เพื่อมิใหเกิดปญหาการแทรกแซงทางการเมืองและการบังคับ
บัญชาขององคการภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการควบคุมกํากับภายในมหาวิทยาลัยเอง
โดยกําหนดใหมีสภามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมกํากับการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยก็มีที่มาจากกระบวนการสรรหาและเลือกสรร โดย
อาศัยความเห็นชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเปนหลักสําคัญ อันเปนลักษณะของการปกครอง
ตนเอง

ที่จะเปนการสรางความเปนอิสระในการดําเนินงานไดภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
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พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยปรากฏในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..
มาตรา 76 และ มาตรา 22 อนุ 6, 7, 8, 9, 10 และ 14 ดังนี้
“มาตรา 76 ใหสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย และสวนราชการในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522

ซึ่งมีอยูในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย และสวนงานของมหาวิทยาลัยไป
กอนจนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยใหมีการรวม เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิกสวนงานนั้นตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู ป ระเมิ น ส ว นงานตามวรรคหนึ่ ง และในกรณี ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยเห็นวาควรคงสวนงานนั้นไว ควรรวม เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิกสวนงานใดใหดําเนิน
การออกประกาศของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้

ตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จ

ภายในสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
มาตรา 22 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํานาจและหน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัยอํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
ฯ ลฯ
(6) พิจารณาสรรหาและดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี
(7) พิจารณาและดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ
(8) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยกิตติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการอื่นที่เทียบเทา
(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนงานที่เรียก
ชื่ออยางอื่น และหัวหนาภาควิชา
(10) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานตาง ๆ รวมทั้งการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ฯ ลฯ
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(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทํา
การใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
3) วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยนั้นก็
เพื่อจัดทําบริการสาธารณะประเภทการใหบริการทางการศึกษาและการใหบริการทางวิชาการขั้นสูง
และอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งตองสอดคลอง และสนับสนุนการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ดังปรากฏในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 7 และมาตรา 15 ความวา
มาตรา 7 มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐานขึ้น

เพื่อเปนอนุสาวรีย

สมพระเกียรติแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีวัตถุ
ประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย บริการทาง
วิชาการแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา 15 มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามมาตรา 7 อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(1) ซื้อ ขาย สราง จัดหา โอน รับโอน ใช ใหใช เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลก
เปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิและทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสินหรือในทรัพยสิน
ทางปญญาทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรือ
อุทิศให
การขาย โอนหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย ใหกระทําไดเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีเงื่อนไขใหขาย โอน จําหนายหรือแลกเปลี่ยน
ได
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่อุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการใหบริการ
ภายในอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําความตดลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
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(3) รวมมือกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชน หรือกับองคการหรือ
หนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย การให
บริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการนําผลงานทางวิชาการและ
ผลการวิจัยไปใชใหเปนประโยชน
(4) กูยืมเงิน ใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน รวมลงทุนหรือ
ลงทุนทั้งนี้เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคตามมาตรา 7
การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การรวมลงทุนหรือการลงทุน ถาเปนจํานวนเงินเกิน
วงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน
(5) จัดใหมีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
(6) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ
(7) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยและที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
(8) จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลเพื่ อ ดําเนิ น กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ ต อ เนื่ อ งกั บ กิ จ การของ
มหาวิทยาลัย
4) ทรัพยสินและรายไดของมหาวิทยาลัยตลอดจนการบริหาร จัดการทรัพยสิน โดยกําหนด
ให
4.1) ทรัพยสินซึ่งมหาวิทยาลัยไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เปนกรรมสิทธิของมหาวิทยาลัย ทั้ง
นี้เพราะเพื่อประโยชนในการจัดหารายได จากทรัพยสินมาใชในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

และยังเปนการปองกันมิใหรัฐเขามาแทรกแซงการบริหารงาน

ในส ว นของการจั ด การทรั พ ย สิ น ปรากฏตามร า งพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 17 วรรคหนึ่ง ความวา
“มาตรา 17 ใหบรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาจากการใหโดยมีผูอุทิศให
หรือไดมาโดยการซื้อดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย”
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4.2) รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัยเปนเงินกอน (Block grants) เปนรายปเปน
จํานวนที่เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสรางทรัพยากรมนุษยและองคความรู
กรณี ร ายได มี จํานวนไม เ พี ย งพอสําหรั บ ค า ใช จ า ยในการดําเนิ น การของ
มหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ รัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยเทา
จํานวนที่จําเปน
ทั้งนี้เพราะวากิจการของมหาวิทยาลัยเปนบริการสาธารณชนทางดานการศึกษา ที่
รั ฐ จะต อ งจั ด ให กั บ ประชาชนอย า งเสมอภาค และมี คุ ณ ภาพ ลําพั ง เพี ย งรายได ท างอื่ น ของ
มหาวิทยาลัยอาจไมเพียงพอกับการจัดการใหการศึกษาที่มีคุณภาพ

จึงตองอาศัยเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลอยูบาง การใหเงินอุดหนุนนี้ เปนกระบวนการในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยในทางออมจาก
รัฐ ซึ่งจะเปนผูกําหนดจํานวนเงินอุดหนุนที่จะจายใหกับมหาวิทยาลัยในแตละป จะมีโอกาสได
พิจารณาตามผลการดําเนินงานและเปาหมายของกิจกรรมในอนาคต หากมหาวิทยาลัยตองการไดรับ
จัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยางเพียงพอมหาวิทยาลัยก็มีพันธะตองดําเนินงานใหอยูในระดับที่
รัฐบาลพึงพอใจ ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 16(1)
มาตรา 16 วรรคสอง และวรรคสี่ ดังนี้
“มาตรา 16 รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
ฯ ลฯ
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม(1) นั้นรัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง
เปนจํานวนที่เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุ
ประสงคของมหาวิทยาลัยและในการพัฒนาการอุดมศึกษาที่อยูในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ฯ ลฯ
ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายใน
การดําเนินการของมหาวิท ยาลั ยและคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสมและ
มหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได รัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยเทาจํานวนที่จําเปน”
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5) องคกรบริหาร ปกครองสูงสุดของมหาวิทยาลัย ไดแก สภามหาวิทยาลัย หรือองคกร
ที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงใน
องคกรปกครองสูงสุด การไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง
องคกรรวมถึงองคกรที่ทําหนาที่ดูแลในเรื่องวิชาการเชน สภาวิชาการ

อํานาจหนาที่ของ

สภาคณาจารย

หรือ

คณะวุฒยาจารย ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมซึ่งจะไมถูกการแทรงแซงจากการเมือง
ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 20 – มาตรา 26
ดังนี้
“มาตรา 20 ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(2) อธิ ก ารบดี ประธานสภาคณาจารย และนายกสมาคมนิ สิ ต เก า จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่งเลือกตั้งจากผูดํารงตําแหนงคณบดี
และผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน ซึ่ งคั ดสรรและเลื อ กตั้ ง จากผูดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยในมหาวิทยาลัย
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน ซึ่งคัดสรรและเลือกตั้งจากผูปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารย และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนงาน หรือเทียบเทา
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการในทบวงมหาวิทยาลัย
(7) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบหาคนซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ แตงตั้งตามคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) จากผูซึ่งมิ
ไดเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิตาม (7) หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) คุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการคัดสรรและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (4) และ (5) ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง และไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในกิจการที่มีประโยชนขัดแยงกับ
มหาวิทยาลัยเวนแตเปนผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่กระทํากิจการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น หรือเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทํากิจการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น หรือเปนประธาน
กรรมการ หรือ กรรมการในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่มหาวิทยาลัยเปนผูถือหุนโดย
การมอบหมายของสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายก
สภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทํา

หนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยก็ได”
“มาตรา 21 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20 มีวาระ
การดํารงตําแหนงสี่ป แตอาจทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรืออาจไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับ
คัดสรรและเลือกตั้งใหมได
ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบสองปนับแตวันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20 (3)
(4) และ (7) เขาดํารงตําแหนง ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละประเภทดังกลาว จํานวนกึ่งหนึ่ง
พนจากตําแหนงโดยการจับสลาก ในกรณีที่มีเศษใหนับเปนหนึ่งคน และใหถือวาการพนจาก
ตําแหนงดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระดวย
นอกจากการพ นจากตําแหนงตามวาระ นายกสภามหาวิทยาลั ยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 20 (3) (4) (5) (6) และ (7) พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
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(3) มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหถอดถอน
(4) คณะรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวา
ดวยวิธีปฏิบัติราชการในทบวงมหาวิทยาลัยมีมติใหกรรมการตามมาตรา 20 (6) พน
จากตําแหนง
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 20
(6) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เปนบุคคลลมละลาย
(8) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวา
ดว ยเหตุใด และยังมิได มี ก ารดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่
เหลืออยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไม
ดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตาม
วาระแตยังมิไดมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ใหม

ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่

ต อ ไปจนกว า จะได มี ก ารดําเนิ น การให ไ ด ม าซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหมแลว”
“มาตรา 22 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํานาจและหน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัยอํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(1) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

117
(2) ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ขอบังคับวาดวยการวิจัย รวมทั้งขอ
บังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยในเรื่องอื่น ๆ และจะมอบหมายใหสวน
งานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออกประกาศสําหรับสวนงานนั้นก็ได
(3) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการและประโยชนตอบ
แทน อื่นใหแกผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อน
ไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(4) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง
การกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนอยางอื่น การบรรจุ
และแตงตั้งการใหไดรับเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การ
รองทุกข และการอุทธรณการลงโทษของผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
(5) อนุมัติการดําเนินการตามมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 การเปดสอนและหลักสูตรการ
ศึกษา การใหปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรทั้งของมหาวิทยาลัยและที่
มหาวิ ทยาลั ย จั ดการศึกษารว มกับสถานศึ ก ษาชั้น สู งอื่น รวมทั้ งอนุมัติใหปริญญา
กิตติมศักดิ์
(6) พิจารณาสรรหาและดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีและ
พิจารณาถอดถอนอธิการบดี
(7) พิ จ ารณาและดําเนิ น การเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง และถอดถอน
ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ
(8) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยกิตติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผู
ชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการอื่นที่เทียบเทา
(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่น และหัวหนาภาควิชา
(10)ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานตาง ๆ รวมทั้งการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
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(11)จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น

กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหาราย

ได
(12)อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
(13)รับรองรายงานกิจการประจําปของมหาวิทยาลัย

และเสนอรายงานนั้นตอคณะรัฐ

มนตรีเพื่อรับทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(14)แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการคณะ
อนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
(15)ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด หรือ
สวนงานใดเฉพาะ
ภายในเดื อ นมิ ถุ น ายนของทุ ก ป ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แถลงให ผู ป ฏิ บ ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยทราบถึงผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปที่ผานมา และนโยบายในการ
ดําเนินงานสําหรับชวงตอไป”
“มาตรา 23 การประชุมและการดําเนินงานอื่นของสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอ
บังคับของมหาวิทยาลัย”
“มาตรา 24 ใหมีสภาคณาจารย ประกอบดวยสมาชิกผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย
จํานวนหนึ่งและสามาชิกผูเปนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนงศาสตราจารยอีก
จํานวนหนึ่ง
จํานวนสมาชิกแตละประเภทของสภาคณาจารยตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑและวิธีการได
มาซึ่งสมาชิก วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง รวมทั้งการดําเนินงานของสภา
คณาจารยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ภายใตบังคับมาตรา 25 สภาคณาจารยมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(1) ใหคําปรึกษาแนะนําแกอธิการบดีในกิจการและประโยชนของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการประจําหรือพิเศษ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
(3) จัดทําจรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว
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(4) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
(5) ใหดําเนินการใด ๆ เพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย
(6) หนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
ใหมีผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งตามมาตรา 22 (14) ดวย”
“มาตรา 25 ใหมีคณะวุฒยาจารยประกอบดวยสมาชิกสภาคณาจารยซึ่งดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยและไดรับการคัดสรรกันเองจากสมาชิกสภาคณาจารยซึ่งดํารงตําแหนงศาสตราจารย
เพื่อทําหนาที่พิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการประจําหรือพิเศษ ตามมาตรา 24 (2) เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในนามของสภาคณาจารย
จํานวน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและ
การดําเนินงานของคณะวุฒยาจารยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย”
“มาตรา 26 ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของสภา
คณาจารยและคณะวุฒยาจารย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
6) การบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดในเรื่องผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาสูง
สุดของมหาวิทยาลัยไดแก อธิการบดีใหมาจากการสรรหาและมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีไปยังรัฐบาล

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหาร วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง อํานาจ
หนาที่ และผูบริหารในระดับอื่น ๆ เชน รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี

หัวหนาภาควิชา

หัวหนาสวนงานอื่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะกรรมการบริหารสวนงานอื่นของมหาวิทยาลัย
เชน คณะกรรมการประจําคณะ เปนตน ซึ่งเปนเรื่องจําเปนเพราะการแตงตั้ง อธิการบดี จะตองผาน
ขั้นตอนที่พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือในการถอดถอน ก็เชนกัน ขั้น
ตอนดังกลาวจะตองมีนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเสมอ ตามลักษณะ
การใชพระราชอํานาจที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
การแตงตั้ง ถอดถอน อธิการบดี จึงอยูภายใตการกํากับดูแลของฝายบริหาร ซึ่งจะเปนผล
ทางออมใหการเลือกสรรบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนไปตามกระบวนการ ขั้นตอนที่กําหนดใน
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พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยโดยรอบคอบยิ่งขึ้น เพราะการที่จะนําความขึ้นกราบบังคมทูล
แตงตั้ง ถอดถอน จะตองมีการตรวจสอบเรื่องราวเสียกอนวาการใชอํานาจเปนไปตามกฎหมายหรือ
ไม และผูรับสนองพระราชโองการจะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องราวที่ไดกราบบังคมทูลขึ้นไป ปรากฏ
ตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 27 – มาตรา 28 ความวา
“มาตรา 27 ใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และจะมีรองอธิการบดี หรือมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี เพื่อทําหนาที่และ
รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได”
“มาตรา 28 อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตามคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูสรรหาอธิการบดีตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีตามคําแนะนําของอธิการบดี
อธิการบดีเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูชว ยอธิการบดี”
7) การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยออก

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ตลอดจนใหมีหนวยงานหรือบุคคล
ภายนอกซึ่งไดรับการแตงตั้งจากองคกรปกครองสูงสุดของมหาวิทยาลัยทําหนาที่ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้เพื่อใหมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในแตละสวนงาน
คุณภาพของการจัดหลักสูตรโดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมใน
ลักษณะที่ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพรอมกับใหขอเสนอ
แนะในการปรับปรุงไดอยางเปนกลาง
ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 46 ความวา
“มาตรา 46 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย”
และมาตรา 47 วรรคแรก
“มาตรา 47 เมื่อครบสี่ปนับแตวันจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9 ให
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานดังกลาว โดยผูประเมินอิสระซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
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จากผูซึ่งมิใชผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

และใหมีการประเมินดังกลาวไมเกินทุกรอบระยะเวลา

สี่ป แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป”
8.) การบริหารงานบุคคล โดยกําหนดให
8.1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมิไดมีสถานภาพเปนขาราชการ แตเปนพนักงานของ
มหาวิทยาลัยซึ่งถือเปนเจาหนาที่ของรัฐและอยูภายใตกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ทั้งนี้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมใชสวนราชการอีกตอไป
8.2) หัวหนาองคกรปกครองสูงสุดของมหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารยประจํา
ผู ป ฏิ บั ติ ง านในตําแหน ง อื่ น ในมหาวิ ท ยาลั ย กรรมการ และอนุ ก รรมการตามกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ทําใหสามารถใชมาตราการทางออมตามกฎหมายอื่นเขาควบ
คุมเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต และมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น จากหลัก
การตามประมวลกฎหมายอาญา ที่ระวางโทษความผิดของเจาพนักงานไวสูงกวาบุคคลธรรมดา
ขณะเดียวกันยังมีฐานะเปนเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่ก็ไดรับความคุมครองเปนพิเศษยิ่ง
กวาคนธรรมดาปกติดวย หรือหลักการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ที่จะ
ยกเวนความผิดของเจาหนาที่เฉพาะกรณีที่กระทําโดยสุจริตปราศจากการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น
ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 14 ความวา
“มาตรา 14 ใหนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณาจารยประจํา ผูปฏิบัติงานตําแหนง
อื่นในมหาวิทยาลัย กรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา”
สวนเรื่องการเปนเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ไมมีกําหนดในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..
8.3) องคกรปกครองสูงสุดของมหาวิทยาลัยมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับวาดวย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย การผลิตและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และ
เปนมาตรฐานในการบริหารงานโดยอิสระของมหาวิทยาลัย
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ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..มาตรา 22 (4)
“มาตรา 22 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(1. )…………………………….ฯลฯ
(4.) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหนงการกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนอยางอื่น การบรรจุ
และแตงตั้ง การใหไดรับเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การ
รองทุกข การอุทธรณการลงโทษของผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย”
9.) ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับรัฐ โดยกําหนดให
9.1) รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ตลอดจนใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ
9.2) บรรดาเรื่องตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัย ใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เปนผูเสนอตอคณะรัฐมนตรี
9.3) คณะรั ฐ มนตรี เ ป น ผู แ ต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารองค ก รปกครองสู ง สุ ด ของ
มหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่ง และมีอํานาจถอดถอนบุคคลผูนั้นออกจากตําแหนง
ทั้ ง นี้ เ พราะการที่ กํ า หนดให รั ฐ มนตรี ผู รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย เนื่องจากความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย
แมจะมีขอบเขตตามวัตถุประสงค

ตลอดจนกระบวนการในการดําเนินงานตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติจัดตั้งแลวก็ตาม แตมหาวิทยาลัยก็ยังเปนองคการของรัฐ ความจําเปนที่จะตองเกี่ยว
ของสัมพันธกับรัฐยังคงมีอยูในลักษณะที่รัฐสามารถมีอํานาจเขาไปควบคุมกํากับมหาวิทยาลัยให
ดําเนินกิจการไปตามวัตถุประสงคได ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวากิจการของมหาวิทยาลัยจะดําเนิน
ไปตามวัตถุประสงคมากยิ่งขึ้นโดยที่ความเปนอิสระในการดําเนินงานก็ยังคงอยูตอไป จากการที่
มหาวิทยาลัยไมไดตกอยูภายใตการบังคับบัญชาจากรัฐโดยตรง
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การกํากับและดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยโดยรัฐมนตรีนี้มีขอบเขตจํากัดเฉพาะการ
กํากับดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะเทานั้น ตราบใดที่มหาวิทยาลัยยังคง
ดําเนินงานตองตามวัตถุประสงค สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีแลว
อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีในการเขาไปกํากับดูแลมหาวิทยาลัยยอมไมเกิดขึ้น การกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีในลักษณะที่เปนการจํากัดการใชอํานาจโดยกําหนดเงื่อนไขการใชอํานาจ
ดังกลาวยอมเปนหลักประกันในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปโดยอิสระไดเปนอยางดี
ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 57 ความวา
“มาตรา 57 รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
*

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ
ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจาย
งบประมาณประจําปที่รัฐจัดสรรให การจัดการศึกษาและวิจัยตอรัฐมนตรีภายในเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นปงบประมาณ”
10.) การบัญชีและการตรวจสอบ โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการควบคุมและตรวจ
สอบการใชจายแบบการตรวจสอบบัญชีภายหลัง (Post-audit) และใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
หรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
หรือเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย รวมถึงอํานาจหนาที่ของผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให
ทําการตรวจรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชีเนื่องจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งมาจากงบประมาณแผนดิน ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยยังมีฐานะเปนองคการ
ของรัฐความมั่นคงขององคการจากฐานะทางการเงินที่ดียอมเปนหลักประกันไดวามหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินกิจกรรมการใหบริการสาธารณะทางดานการศึกษาตอไปไดอยางสม่ําเสมอและมีคุณภาพ จึง
จําเปนตองมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบบัญชี

*

103

รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 7 ไดกลาวแลวในหนา
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ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 52 ความวา
“มาตรา 52 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และ
ใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี”
11.) ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา คณาจารยพิเศษ อาทิเชน ตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย การกําหนดใหคณาจารยประจํา คณาจารยพิเศษสามารถใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํา
นําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะตลอดไป ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการบริหารงาน
และอนุมัติหลักสูตร การเรียนการสอน จึงเปนองคกรที่เหมาะสมในการใหคําแนะนําโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง อีกทั้งตําแหนงทางวิชาการเปนความภาคภูมิใจและเพื่อเปนเกียรติแกอาจารยทั้งหลาย
ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 22 (7) ความวา
“มาตรา 22 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํานาจและหน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(1 )………………………………….ฯลฯ
(7) พิจ ารณาและดําเนิน การเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอน
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ”
รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 63 ความวา
“มาตรา 63 บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยกิตติคุณ รองศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
ตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะตลอดไป”
12.) ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ เชน ลําดับชั้นแหงปริญญา อํานาจของ
มหาวิทยาลัยในการใหปริญญา ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ เครื่องหมาย
ตรา หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย หรือของสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงอํานาจของ
มหาวิทยาลัยในการกําหนดเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนิสิต นักศึกษา และ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
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ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 66 –มาตรา 72
ดังนี้
“มาตรา 66 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือ
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด

และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้น

อยางไรใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
“มาตรา 67 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสําเร็จการ
ศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็
ได”
“มาตรา 68 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรดุษฏีบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับ
สาขาวิชาใดไดดังนี้
(1) ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาเอกแลว
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังไดรับปริญญาโทแลว
(3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ภาย
หลังไดรับปริญญาตรีแลว
(4) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึงขั้นไดรับ
ปริญญาตรี
(5) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา”
“มาตรา 69 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เห็นวาทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20 ในขณะนั้นไมได
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ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย”
“มาตรา 70 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่อง
หมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจํา
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุย
ประจําตําแหนงคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยก็ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย”
“มาตรา 71 มหาวิ ท ยาลั ยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่ องหมาย หรือสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัย หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยได โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาว
ที่มิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือกิจการของมหาวิทยาลัยตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากมหาวิทยาลัย”
“มาตรา 72 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกาย
ของนิสิตและผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได

โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา”
13.) ความผิดและโทษ โดยกําหนดวาการกระทําใดเปนความผิดเชน การแสดงตนวามี
ตําแหนงในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิและกระทําการเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ และ
กําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้น เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันมิใหพนักงานของ
มหาวิทยาลัยกระทําความผิดหรือมีความยําเกรงไมกลากระทําความผิดโดยทุจริตตอหนาที่เปนเหตุ
ใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย
ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 73 ความวา
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“มาตรา 73 ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว โดยไมมี
สิ ท ธิ ที่ จ ะใช ห รื อ แสดงด ว ยประการใด ๆ ว า ตนมี ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนง
ใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมี
วิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
“มาตรา 74 ผูใด
(1) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทาลัยหรือ
สวนงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
(2) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย หรือ
สวนงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา 71 วรรคสอง
หรือ
(3) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย
ปลอมหรือซึ่งทําเลียนแบบ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปและปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
ถาผูกระทําความผิดตาม (1) หรือ (2) เปนผูกระทําความผิดตาม (3) ดวยใหลงโทษ
แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (2) เปนความผิดอันยอมความได”
14. ) ความสัมพันธกับกฎหมายอื่น ไดแก
14.1)

ใหการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่อุทิศใหแก

มหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยจะ
ไดจัดหาประโยชนในอสังหาริมทรัพย เพื่อนํามาสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทําให
มหาวิทยาลัยมีอิสระในการแสวงหารายได อีกทั้งกิจการของมหาวิทยาลัยเปนการบริการสาธารณะ
ทางดานวิชาการไมเปนการแสวงหากําไรอยางเชน การทําธุรกิจจึงจําเปนตองยกเวนคาธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
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ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 15(1) วรรคสาม
มาตรา 15 มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามมาตรา 7 อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
“การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่อุทิศใหแกมหาวิทยาลัยให
ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน”
14.2) ทรัพยสินของทางมหาวิทยาลัยนั้น ไมวาบุคคลใดก็ไมสามารถยกอายุความ
หรือระยะเวลาการครอบครองขึ้นตอสูกับมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้เพราะ มหาวิทยาลัยมีความจําเปน
ตองมีทรัพยสินเปนของตนเองไมวาจะเปนทรัพยสินขั้นพื้นฐาน ที่จําเปนในการจัดตั้งสถานที่หรือ
ทรัพยสินที่ไดมาภายหลัง ซึ่งอสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอยางอิสระ เพราะการที่มหาวิทยาลัยสามารถบริหารอสังหาริมทรัพยไดดวยตนเอง ยอม
ทําใหเกิดความคลองตัวในการแสวงหารายไดเพื่อสนับสนุนการจัดการใหการศึกษา ปรากฏตามราง
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 18 วรรคสอง
“มาตรา 18 ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 17 วรรคสองและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรงไมอยูในความรับผิดชอบแหง
การบังคับคดีทั้งปวงรวมทั้งการบังคับทางปกครอง
บุ ค คลใดจะยกอายุ ค วามขึ้ น เป น ข อ ต อ สู กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในเรื่ อ งทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัยมิได
14.3) กําหนดใหตําแหนงหัวหนาองคกรปกครองสูงสุดของมหาวิทยาลัย ผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยเชน อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหนาและรอง
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น และผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอื่นตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีหนาที่จัด
ทําและยื่นบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น หลั ก ประกั น ให ก ารปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางโปรงใส ปราศจากการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงไดในเบื้องตน ปรากฏตาม
รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 56 ความวา
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“มาตรา 56 ใหนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี
รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาและรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
ตามบทบัญญัติดังกลาว มิไดกําหนดใหผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนาที่ตองจัดทําและยื่นบัญชีทรัพยสิน
ทั้งนี้สาระสําคัญดังกลาวเปนสิ่งที่จําเปนตองมีอยูในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติสวน
รายละเอี ย ดอาจแตกต า งกั น ออกไปขึ้ น อยู กั บ แต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ความจําเป น เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีประวัติศาสตรความเปนมาแตกตางกันไป เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีผู
อุทิศอสังหาริมทรัพยใหแกมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเปนผูซื้ออสังหาริมทรัพยดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยเอง ไดมีการบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มาตรา 17 บัญญัติวา
“มาตรา 17 ใหบรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาจากการใหโดยมีผูอุทิศให
หรือไดมาโดยการซื้อดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของมหาวิทยาลัยที่ไดมาตามพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่
ดินอันเปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตําบลปทุมวัน

อําเภอปทุมวัน

จังหวัดพระนครให

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 จะกระทํามิได เวนแตโดยพระราชบัญญัติ”
4.3 ปญหาของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานะของมหาวิทยาลัย
ฐานะเดิมของมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการนั้นมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งมีสิทธิ หนาที่
หนี้สิน เงินงบประมาณ รายไดตลอดจนกิจการเปนของตนอยู จึงตองคํานึงถึงความเปนนิติบุคคลผู
ทรงสิทธิหนาที่ตาง ๆ

แตเดิมมิใหตองถูกกระทบกระเทือนเสียหายไปดวย โดยการกําหนดให

มหาวิทยาลัยตามกฎหมายจัดตั้งเดิมเปนมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งฉบับใหม เพื่อความ
ตอเนื่องในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งฉบับใหมดวยเพื่อความตอ
เนื่องในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยมิใหตองเสียหายชํารุด ชะงัก จากการเปลี่ยนสถานะทาง
กฎหมายโดยตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..มาตรา 75 ไดบัญญัติวา
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“มาตรา 75 ใหบรรดากิจการทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ เงินงบประมาณ และรายไดของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522

เปนของมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ เวนแตเงินงบประมาณหมวด เงินเดือน และคาจางประจํา ซึ่งมีผูปกครองอยู ให
โอนไปเปนของสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย”
การกําหนดกฎหมายเชนนี้อาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นมาได เชน
4.3.1 สิทธิตาง ๆ ที่ไดมาอันสืบเนื่องมาจากการเปนมหาวิทยาลัยในสถานะเดิมซึ่งไดทํา
นิติกรรมกับเอกชน และสาระสําคัญในการทํานิติกรรมอยูที่สถานภาพของมหาวิทยาลัย ดวย หาก
เอกชนไมประสงคจะทํานิติกรรม กับมหาวิทยาลัยในสถานะใหม จะสามารถบอกเลิกหรือเพิกถอน
นิติกรรมนั้นไดประการใด ในเมื่อพระราชบัญญัติฉบับใหม บัญญัติให “สิทธิ” เปนของมหาวิทยาลัย
ในสถานภาพใหม โดยปริยายตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..
4.3.2 การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย มีผลทําใหขาราชการและลูกจางสวน
ราชการเปลี่ยนสถานภาพไปดวย ปญหาการกลับมาใชทุนของผูที่ขอทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
หากมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานภาพไปไมใชสวนราชการแลวการเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยใน
สถานะเดิมซึ่งเปนสิ่งที่ตั้งใจแตแรก แตผูขอทุนอาจไมประสงคเปนขาราชการในสถานะใหมของ
ทางมหาวิทยาลัย เหตุผลของการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย เพียงพอที่ผูขอรับทุนไปศึกษา
ตอ จะอางเพื่อยกเลิกการใชทุนตามที่ตกลงกันไวไดหรือไม หากปรากฏวาผูขอทุนไมสามารถนํา
เงินมาคืนใหแกมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงนั้นคูสัญญาไมสามารถคาดคะเนได
วาจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในขณะทําสัญญาเชนวานั้น พิจารณาไดวานิติกรรมที่ทําขึ้นระหวาง
มหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพเดิม และผูขอรับทุน ไมเปนโมฆะ หรือโมฆียะ ดวยเหตุความสําคัญผิด
ในตัวบุคคล หรือคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งเปนคูกรณีแหงนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 156 และมาตรา 157 เพราะในขณะที่ทํานิติกรรม มหาวิทยาลัยยังไมไดมีการเปลี่ยน
สถานภาพแตอยางใด แตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากทํานิติกรรมแลวและการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมหาวิทยาลัยก็ไมมีเจตนาที่จะปดบังการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเนื่องจากมหาวิทยาลัยเองไม
มีความชัดเจน วาจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือไม แตหากเหตุการณเปลี่ยนไป มหาวิทยาลัย
ทราบอยูแลววาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแนนอน แตไมบอกใหผูขอรับทุนทราบในขณะ
ทํานิติกรรมและไมไดระบุไวในเงื่อนไขของสัญญาในเรื่องความเปลี่ยนแปลงในสถานภาพของ
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มหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะมีขึ้น จะเห็นไดวานิติกรรมนั้นเปนโมฆียะ เพราะถูกฉอฉล หรือจงใจนิ่งเสีย
ไมแจงขอความจริงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 159 และมาตรา 162 เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยจะตองเปนเหตุที่ทําใหผูขอรับทุน ถาหากไดทราบจะไม
เขาทํานิติกรรมดังกลาวนั้น แตอยางไรก็ตามผูขอรับทุนอาจเรียกคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสีย
หายอันเกิดจากการปดบังขอเท็จจริง

ไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 161 หากปรากฏวา

การปดบัง

ขอเท็จจริงเปนแตเพียงเหตุจูงใจใหผูขอรับทุนยอมรับขอกําหนดอันหนักยิ่งกวาที่ผูรับทุนนั้นจะยอม
รับโดยปกติ แตพฤติการณที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวอาจจะเกิดกอนที่มหาวิทยาลัยจะมีการริเริ่มรางพระ
ราชบัญญัติฉบับใหม ในป พ.ศ. 2541

เพราะในการเสนอรางพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พ.ศ….. มหาวิทยาลัยไดมีการทําประชาพิจารณหลายครั้ง ซึ่งบุคลากรควรจะทราบ
ความเคลื่อนไหว ในการเปลี่ยนแปลงดีอยูแลว แตอยางไรก็ตามบุคลากรก็ไมอาจทราบแนชัดวา ราง
พระราชบัญญัติดังกลาว จะมีผลบังคับใชในป พ.ศ.ใด หรืออาจจะไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ก็อาจเปนได กรณีปญหาขางตน มิไดกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติฉบับใหมแตอยางใด แตหาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหบุคลากรที่เดิมมีฐานะเปนขาราชการ

ลูกจางสวนราชการในพระราช

บัญญัติฉบับใหมของมหาวิทยาลัย ในสถานะใหมที่เปนองคกรอิสระ โดยวางบทบัญญัติ ในลักษณะ
ที่เปดโอกาสใหบุคลากรดังกลาวสามารถตัดสินใจเลือกที่จะเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย หรือยัง
คงสถานภาพเดิมตอไปก็ได จะตองคํานึงถึงสิทธิประโยชนที่พึงไดรับจากการเปนสมาชิกกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ตลอดจนหลักประกันในเรื่องของอัตราคาจาง เงินเดือน สวัสดิการดวย
วาจะไมต่ําไปกวาที่เคยไดรับ ทั้งนี้เพื่อลดความขัดแยงของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและปญหาตาง ๆ
ที่เกิดแกบุคคลากร ตอการเปลี่ยนแปลงสถานะของมหาวิทยาลัย เปนองคการมหาชนอิสระ
4.4 กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับสถานภาพและสิทธิประโยชนของ
บุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ซึ่ ง เป น ส ว นราชการหนึ่ ง มี ฐ านะเที ย บเท า กรม สั ง กั ด ทบวง
มหาวิทยาลัยยอมตองผูกพันกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เชน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ตลอดจนไดรับการยกเวนการบังคับใชกฎหมายบางฉบับ อาทิเชน กฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ฯลฯ เปนตน อยางไรก็ตาม หากสถานะ
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ของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปกลายเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล ซึ่งไมใชสวน
ราชการ จะเกิดปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายดังกลาวกับมหาวิทยาลัยในสถานภาพใหม กลาว
คือ
4.4.1 กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 เปนกฎหมายแมบท
ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย แตเนื่องจากความเปนมหาวิทยาลัยของรัฐในสถานภาพใหม
และความเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยในสถานภาพใหม จึงไมจําตองผูกพันกับระเบียบขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ อยางไรก็ตามในกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกํากับดู
แลของรัฐมักจะเสนอทางเลือกใหแกขาราชการของมหาวิทยาลัยใหสามารถเลือกที่จะเปนพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล หรือคงสภาพเปนขาราชการตามเดิมโดยสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย หรือกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แลวแตกรณีแตปฏิบัติราชการใน
มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลที่ตนสังกัดอยูแตเดิมได โดยผูกพันตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ไมตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่
อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล แตเพื่อมิใหเกิดการลักลั่นในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล เห็นวาควรมีการจัดทํา
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือปรับปรุงแกไขกฎทบวงในเรื่องดังกลาวใหสอดคลองตองกัน
4.4.2 กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งเปนกองทุนจํากัดเฉพาะผูที่เปนขา
ราชการเทานั้น โดยที่มหาวิทยาลัยในสถานะเดิมที่เปนสวนราชการ นาจะมีบุคลากรในมหาวิทยาลัย
บางส ว นเป น สมาชิ ก กองทุ น บําเหน็ จ บํานาญข า ราชการ(กบข.)
มหาวิทยาลัยใหมแลว

เมื่ อ เปลี่ ย นแปลงฐานะของ

เพื่อไมใหบุคลากรที่เปนขาราชการและเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการไดรับผลกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะใหมของมหาวิทยาลัยโดยไมสมัคร
ใจ

พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยจึงตองวางหลักการใหบุคลากรสามารถเลือกที่จะยังคงเปน

ขาราชการพลเรือนอยูตอไปหรือจะขอสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยก็ได หากยังคงเปน
ขาราชการพลเรือนสถานะความเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญยอมคงอยูตอไป การไดรับสิทธิ
ประโยชนตางๆ เปนไปตาม พ.ร.บ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แตถาสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยความเปนขาราชการยอมสิ้นสุดลง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดในเรื่อง
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การรับสิทธิประโยชนจากการเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แกผูที่สมัครเขาเปนผู
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะกําหนดไวในระเบียบเรื่อง สิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเคยเปนขาราชการและเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมากอนวาจะให
นับสิทธิตอในกองทุนเงินสะสมเลี้ยงชีพ หรือวาใหรับเปนผลประโยชนคืนได
4.5 ปญหาทางกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ในการบริหารงานบุคคล
เนื่องจากไดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมใชสวนราชการแตอยูในกํากับดูแลของ
รัฐบาลขึ้นหลายแหงดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ปรากฏวาระบบมหาวิทยาลัยที่ไมใชสวนราชการนั้นทํา
ใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามภารกิจไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดที่เปนสวนราชการมาแตเดิมไดเปลี่ยนฐานะเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับดูแลของรัฐบาลภายใน พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อ
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคลโดยจัดเปนหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐบาล

โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถดําเนินการไดโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่
เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ

จึงสมควรที่จะตองเปลี่ยนฐานะของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจากการเปนสวนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
จึงไดรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ขึ้น โดยเปนการรางพระราชบัญญัติขึ้น
ใหม ทั้ ง ฉบั บ เนื่ อ งจากการแก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ เดิ ม กระทําได ย าก เพราะฐานะของ
มหาวิ ทยาลั ย เปลี่ ยนไป แต อยางไรก็ตามจากการศึกษาสาระสําคัญซึ่ งควรมี ในกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. การเปลี่ยน
ฐานะของมหาวิทยาลัยทําใหการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนไป จากเดิมเคยเปนสวนราชการ
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะขาราชการและลูกจาง
ส ว นราชการมี ลั ก ษณะที่ อิ ง กั บ ระบบราชการเช น เดี ย วกั บ บุ ค ลากรประเภทลู ก จ า งเงิ น นอกงบ
ประมาณ จะแตกตางจากขาราชการและลูกจางสวนราชการเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน โดยมี
กฎหมายและระเบียบที่ใชเปนแนวทางในการบริหารงานคือ
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1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 และกฎหมาย
ออกตามความในพระราชบัญญัติอีก 7 ฉบับ ตั้งแตป พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนกฎหมายแมบท
ของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
2. กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน(กฎ ก.พ.) และระเบียบออกตามความใน
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ซึ่งตามกฎทบวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2519 ระบุวาหากขั้นตอน
ของการบริหารงานบุคคลใด มิไดมีบัญญัติไวในกฎทบวงใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน(กฎ ก.พ.) และระเบียบซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมา
ใชบังคับโดยอนุโลม
3. พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่แตละ
มหาวิทยาลัยออกมาใชบังคับกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
4. ระเบียบหรือประกาศที่ออกโดยสวนราชการตาง ๆ และมีผลบังคับใชกับขาราชการ
โดยทั่วไปรวมทั้งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยดวย เชน ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
ระเบียบวาดวยการลาไปศึกษาฝกอบรมและดูงาน เปนตน
5. มติ ค.ร.ม. และหนังสือเวียนของทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลปน
แนวทางการปฏิบัติงานในรายละเอียด
จากการศึกษาในเรื่องอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในบทที่ 2
ทําใหเห็นวากระบวนการบริหารงานบุคคลบางขั้นตอนอาจดําเนินการไดเองโดยมหาวิทยาลัย เชน
การจัดการทรัพยากรมนุษย แตบางขั้นตอนจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย(ก.ม.) เชน การไดรับเงินประจําตําแหนง และบางขั้นตอนจะตองขออนุมัติจาก
หนวยงานอื่นนอกทบวงมหาวิทยาลัย เชน กระทรวงการคลังจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการ
ไปศึกษาฝกอบรมดูงาน ณ ตางประเทศ ซึ่งสมควรที่จะลดขั้นตอนการเสนอพิจารณาลง โดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบเสียใหม โดยการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนอิสระ สามารถกําหนดการบริหาร
งานของตนเองโดยสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นในเรื่องการขอรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ สภา
มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดไวในกฎระเบียบหรือขอบังคับในการบริหารงานบุคคลดวย ซึ่งแตเดิม
กระทรวงการคลังเปนผูกําหนดหลักเกณฑ และหากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ
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แลว ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะยังมีสิทธิในเรื่องดังกลาวตอไปหรือไม หากได กระทรวงการ
คลังอาจตองกําหนดหลักเกณฑใหมเพราะผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ไมใชขาราชการอีกตอไป
นอกจากเรื่องขั้นตอนการบริหารงานบุคคลแลวยังพบวาปญหาที่สําคัญของการบริหาร
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยมีดังนี้
1. ปญหาการขาดแคลนตอบุคคลที่มีคุณภาพในการผลิตอาจารยมหาวิทยาลัย 1 คนที่มี
คุณภาพสูง กินเวลาประมาณ 10 ป จึงจะไดอาจารยที่จบการศึกษาปริญญาเอก69
2. วิธีการคัดเลือกตัวบุคคล ยังไมไดใชระบบคุณวุฒิอยางแทจริง การรับสมัครบุคคลเขา
มาเปนอาจารยและเจาหนาที่ฝายวิชาการของสถาบันมิไดมีการพิจารณากลั่นกรอง
อยางจริงจัง โดยถือหลักความสามารถ เหมาะสม(Merit System) เปนเกณฑ…70
ปรัชญาการบริหารงานบุคคลสําหรับมหาวิทยาลัยที่มีความเปนอิสระ(Autonomy)
และมีเสรีภาพทางวิชาการ(Academic Freedom) ควรเปนระบบคุณธรรม(Merit
System) โดยมหาวิทยาลัยจะตองเลือกสรรผูมีความรูความสามารถเขามารวมงาน
และเก็บรักษาตลอดจนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในอาชีพ
รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ใหสามารถแขงขันในระดับนานาชาติ
ได
ที่กลาวมาขางตนนี้เปนปญหาของระบบการบริหารงานบุคคล แตนอกจากจะตองปรับ
ปรุงระบบการบริหารงานแลว สิ่งที่จะมองขามไมได คือ บุคลากร ซึ่งเปนกําลังที่สําคัญของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนา เมื่อบุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดี ก็จะทํางานดวยดีมีประสิทธิภาพ
เมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
มีความคลองตัวในการบริหารงานดานตาง ๆ จะตองใชบุคลากรเปนตัวสําคัญ ซึ่งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจะตองคํานึงถึงความเสมอภาค และสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่บุคลากรแตละประเภท ซึ่ง
แตเดิมมีความแตกตางกัน ทั้งในเรื่องสถานภาพและการไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ
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ขัตติยา กรรณสูต, “การจัดการและบริหารงานภายในของสภาอุดมศึกษา, “ วารสาร
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จากการศึกษาพบวารางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มีบทบัญญัติ
บางมาตราที่ไมเหมาะสมหรือไมชัดเจนเกี่ยวกับการใหความคุมครองแรงงานในเรื่องสิทธิและ
ประโยชนตอบแทนทําใหบุคลากรเกิดความไมมั่นใจในเรื่องสิทธิประโยชนที่ตนเคยไดรับวาจะ
สูญเสียไปหรือไม ตลอดจนความมั่นคงในการทํางานและความยุติธรรม ความเทาเทียม ความเสมอ
ภาคตาง ๆ ที่บุคลากรแตละประเภทจะไดรับเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ดังนี้คือ
รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 13 บัญญัติวา
“มาตรา 13 กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน แตผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตองไดรับสิทธิและประโยชนตอบแทนไมต่ํากวาที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และ กฎหมายวาดวยเงินทดแทน”
การที่มหาวิทยาลัยระบุใหกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน ก็ไมไดหมายความวา จะไมใหสิทธิประโยชนใด ๆ ตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานเพราะสภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํานาจที่ จ ะออกข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัย71ไดจึงสามารถที่จะออกขอบังคับใหบุคลากรไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานได แตอยางไรก็ตามดวยเหตุผลที่วา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลาย
ประเภทซึ่งบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน (จากที่ไดศึกษามาแลวในบทที่ 3 )
เปนบุคลากรประเภท ที่ควรไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานเพราะไม
อยูใ นสวนงานราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งตาม
ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ
14 กําหนดไววา
“ขอ 14 ใหมหาวิทยาลัย จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกพนักงานไมต่ํากวาเกณฑที่
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม กําหนดโดยจัดทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
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รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 22(4)
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จะเห็นวาบุคลากรทั้ง 2 ประเภทของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ

ลูกจางเงินนอก

งบประมาณแผนดิน และพนักงานมหาวิทยาลัย จากเดิมเคยไดรับสิทธิประโยชนไมต่ํากวาเกณฑที่
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานกําหนดไว แตเมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของมหาวิทยาลัย บุคลากรก็ควรไดรับสิทธิประโยชนเหมือนเดิม

หากจะใหถือตาม

รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 82 วรรคสอง กลาวคือ

รางพระราช

บัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตรา 78 บัญญัติวา
“มาตรา 78 ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2522 อยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราช
บัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามพระราช
บัญญัตินี้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ ถ า ผู ดํารงตําแหน ง อธิ ก ารบดี ต ามวรรคหนึ่ ง เป น
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ก็ใหพนจากตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและเปน
ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูดํารงตําแหนงรองและผูชวยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่งคงดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะ
เกษียณอายุราชการกอนนั้น”
มาตรา 81 บัญญัติวา
“มาตรา 81 ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการซึ่งสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 อยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของสวนราชการตอไป และใหปฏิบัติหนาที่
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของสวนราชการ แลวแตกรณี
ใหขาราชการหรือลูกจางตามวรรคหนึ่งรับเงินเดือนหรือคาจางผานมหาวิทยาลัยโดยเบิก
จายจากงบประมาณแผนดินหมวดเงินเดือนและคาจาง และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือระเบียบวาดวยการนั้นมาใชบังคับ แลวแตกรณี
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ในระหว า งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการเข า สู ตําแหน ง ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่นใด ของขาราชการตามวรรคหนึ่ง และสิทธิใน
การเลื่ อ นตําแหน ง ของลู ก จ า งให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
มหาวิทยาลัยหรือระเบียบวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
หรือหัวหนาภาควิชา เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางตามวรรคหนึ่ง และใหมีอํานาจหนาที่
ในฐานะที่เปนอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของหรือตามขอบังคับ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับ
แกขาราชการและลูกจางดังกลาว
การดําเนินการตามวรรคสี่และการดําเนินการอื่นในดานการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญประจํามหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และผูทรงคุณวุฒิอื่น
อี ก ไม เ กิ น สามคน เป น กรรมการโดยให ร องอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง ที่ อ ธิ ก ารบดี กําหนดทําหน า ที่
เลขานุการ
ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางตามวรรคหนึ่งตําแหนงใดวางลงนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น และใหเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินเดือน
และคาจางที่ตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นตกเปนรายไดของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา 82 บัญญัติวา
“มาตรา 82 ภายใตบังคับมาตรา 78 ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา 81 ซึ่งรวมทั้งผูที่
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา ผูใดสมัครใจจะเปลี่ยนไปเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามพระราช
บัญญัตินี้ตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตออธิการบดีวาประสงคสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
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ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนไปเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ใหไดรับ

เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย”
การบัญญัติกฎหมายเชนนี้ทําใหไมอาจตีความครอบคลุมถึงบุคลากรประเภทลูกจางเงิน
นอกงบประมาณแผนดินและพนักงานมหาวิทยาลัย

เพราะบุคลากรที่จะไดตามสิทธิจะตองเปน

ขาราชการและลูกจางของสวนราชการ ตามมาตรา 81 วรรคแรก และอธิการบดี ตามมาตรา 78 วรรค
แรก และรวมถึงบุคคลตาม มาตรา 82 วรรคแรก คือขาราชการและลูกจางของสวนราชการที่เดิมคง
สภาพเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ แตตอมามีการเปลี่ยนมาสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยเทานั้น โดยมิไดระบุถึงบุคลากรทั้งสองประเภทดังกลาวประกอบกับการกําหนด
ใหบุคลากรไดรับสิทธิประโยชนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานนั้น
ไดมีการกําหนดไว อย างชัดเจนในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
เชนเดียวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมิใชเปนมหาวิทยาลัยที่กอตั้งใหม เชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลาวคือ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 11 บัญญัติวา
“มาตรา 11 กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
แตผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน”
จะเห็นวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่กอตั้งมา
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล ซึ่งแตกตางจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เพิ่งกอตั้งใหม เปนมหาวิทยาลัย
ที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงไมมีปญหาเรื่องบุคลากรเดิม การตรา
พระราชบัญญัติจึงจําเปนที่จะตองคํานึงถึงสิทธิและประโยชนตอบแทนที่บุคลากรเดิมเคยไดรับ แต
อยางไรก็ตามการที่จะใหมหาวิทยาลัยของรัฐบาลซึ่งดําเนินการใหบริการแกสาธารณชน ทางดาน
วิชาการ อยูภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน อาจทําใหเกิดความไมคลองตัว และจะตองถูกตรวจ
สอบจากเจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซึ่งบางเรื่องก็ไมจําเปน เพราะเปน
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มหาวิทยาลัยของรัฐ ยอมเปนตัวอยางที่ดีสําหรับเอกชนทั่วไปอยูแลว แตในเรื่องสิทธิประโยชนตาม
เกณฑที่กําหนดไวตองไมต่ํากวากฎหมายคุมครองแรงงาน ซึ่งไดกลาวถึง ตัวอยางความสําคัญใน
เรื่องความเทาเทียมในการจาง การทําสัญญาจาง คาตอบแทนในการทํางาน สวัสดิการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การจัดทําเอกสารการจาง และคาชดเชยไวแลว ใน
บทที่ 3 เปนตัวอยางใหเห็นถึงความสําคัญในการคุมครองแรงงานวา ควรใหความคุมครองแรงงาน
แกบุคลากร โดยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งมีการกอตั้งมากอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของ
มหาวิทยาลัย เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จึงควรตราพระราชบัญญัติ
โดยใหความคุมครองแรงงานในเรื่องสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงานแกบุคลากร เชน
เดียวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 ตามมาตรา 11
หรืออยางนอยบุคลากรควรไดรับการคุมครองแรงงานในเรื่องความเทาเทียมในการจาง, การทํา
สัญญาจาง, คาตอบแทนในการทํางาน, สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน, การจัดทําเอกสารการจาง, คาชดเชย ซึ่งไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
นอกจากเหตุผลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดใหความคุมครองแรงงาน
ในเรื่อง สิทธิและประโยชนตามเกณฑขั้นต่ําตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และเรื่องการรักษาสิทธิ
เดิมของบุคลากรแลว การใหความคุมครองในเรื่องสิทธิประโยชนแกบุคลากรยังเปนเรื่องสําคัญใน
การบริหารงานบุคคลที่ดี เพราะการบริหารงานบุคคลนั้นจัดไดวาเปนหัวใจของการดําเนินการของ
ทุ ก องค ก ร ไม ว า จะเป น การบริ ห ารงานในระบบราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ การบริ ห ารงาน
มหาวิทยาลัย ความมุงหมายของการบริหารงานบุคคล ก็เพื่อที่จะไดสงเสริมประสิทธิภาพของการ
ทํางาน โดยการใชความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคลใหไดมากที่สุด
การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ควรดําเนินการตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดย
เนนการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
การบริหารงานที่เปนอิสระจากระบบราชการ ไมซับซอนแตตองสอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนเปาหมายที่ตางกัน ทั้งนี้เพื่อความคลองตัว และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบ
อาจจะปรับเปลี่ยนหรือกําหนดขึ้นมาใหม แตควรลดขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดสําหรับผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแตละระดับ โดยกําหนด
นโยบายการบริหารงานบุคคลที่มีองคประกอบหลักๆ ไดแก
- การสรรหาคั ด เลื อ กผู ที่ เ หมาะสม ทั้ ง ด า นความรู ค วามสามารถ ความตั้ ง ใจจริ ง
บุคลิกภาพและความประพฤติ ตลอดจนมีศรัทธาที่จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
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- การกําหนดกรอบอัตรากําลัง ควบคุมใหเปนองคกรขนาดเล็ก แตมีประสิทธิภาพสูง มี
การกําหนดอัตราเงินเดือน และผลประโยชนที่เกื้อกูลตางๆ ที่จะจูงใจใหผูที่มีความรู
ความสามารถเขามาทํางานกับมหาวิทยาลัย
- การกําหนดแนวทางการฝกอบรม การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อความกาวหนาในอาชีพ
- การขจัดผูที่ไมมีความเหมาะสมออกจากมหาวิทยาลัย
การใหความคุมครองในเรื่องสิทธิและประโยชนตอบแทน ตามเกณฑขั้นต่ําของกฎหมาย
คุมครองแรงงาน72 เปนหลักการบริหารงานบุคคลที่จะนํามาใชกับผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จึง
ควรแตกตางกับการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมใชสวนราชการอีก
ตอไปแลว สามารถกําหนดการบริหารงานโดยอิสระ ถึงแมวาจะไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุม
ครองแรงงานก็ตาม นอกจากนั้นยังเปนสิ่งจูงใจใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นในองคกรยิ่งขึ้น อยางนอย
ก็ไดรับความคุมครอง เหมือนเอกชนทั่วไป เปนหลักประกันวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
ในขอบังคับหรือกฎระเบียบในภายหลัง
หากมีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติฉบับใหมของ
จุ ฬ าลงกรณ มหาวิท ยาลัย เนื่องจากตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ…..
มาตรา 13 ไมมีการระบุไวถึงเรื่องการใหสิทธิประโยชนขั้นต่ําตามกฎหมายคุมครองแรงงาน อยาง
เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541
ปญหาทางกฎหมาย เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย
ที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล โดยมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย จากการศึกษา
พบวา รางพระราชบัญญัติบางมาตราอาจกอใหเกิดปญหาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนตอ
บุคลากรไดดังนี้
(1.) รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 76 บัญญัติวา
“มาตรา 76 ใหสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย และสวนราชการในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 ซึ่งมีอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย และสวนงานของมหาวิทยาลัยไป
กอนจนกวาจะมีประกาศของทางมหาวิทยาลัยใหมีการรวม เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิกสวนงานนั้น
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
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ประสพสุข สิงหเจริญ, “ทัศนคติของขาราชการสาย ข และสาย ค ที่มีตอแนวคิดใน

มหาวิทยาลัยในกํากับดูแลของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” 2537,
หนา 72
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ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมินสวนงานตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นวาควรคงสวนงานนั้นไว ควรรวม เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิกสวนงานใดใหดําเนินการออก
ประกาศของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสี่ปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
แตในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 10 บัญญัติวา
“มาตรา 10 การจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง และวรรคสอง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
จะเห็นวากฎหมายฉบับเดียวกัน เรื่องเดียวกัน บทบัญญัตินาจะตรงกันและสอด
คลองกัน แตตามมาตรา 76 กําหนดใหทาํ เปนประกาศของมหาวิทยาลัยเทานั้น ซึ่งตามพระราช
บัญญัติที่ไดกําหนดเรื่องนี้ของแตละมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใน
กํากับดูแลของรัฐบาล มีการกําหนดเรื่องเดียวกันนี้เชนเดียวกันหมด คือ กําหนดใหทําเปนขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตการจะกระทําโดยวิธีใดก็ตามนั้น คงเปนเพียง
วิธีทางการปฏิบัติของแตละมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความคลองตัว เพราะอํานาจอนุมัติอยูที่สภา
มหาวิทยาลัยเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย แตสิ่งที่นากังวลคือ ผลกระทบที่เกิดจากการยุบเลิกสวนงาน
เพราะการยุบเลิกสวนงานไมใชเปนการยุบเลิกหนวยงานเทานั้น แตอาจจะมีการโยกยายบุคลากรไป
รวมไวที่หนวยงานอื่น ๆ หรืออาจจะมีการปลดบุคลากรออก ถาสภามหาวิทยาลัยเห็นวาหนวยงาน
นั้นมีการจางงานเกินอัตราความจําเปน
ซึ่งกรณีนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหบุคลากรประเภท
ขาราชการออกจากงานเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง และใหไดรับบําเหน็จบํานาญ ตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และการยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และ
ลูกจางของสวนราชการใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง แต
สําหรับบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดินและพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูในหนวย
งานที่ไมใชสวนราชการ มหาวิทยาลัยควรจะใหสิทธิประโยชนในเรื่องการรับบําเหน็จเชนเดียวกับ
บุคลากรประเภทลูกจางสวนราชการ โดยใหบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน
สามารถรับเงินบําเหน็จ กรณีเดียวกับลูกจางของสวนราชการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะตองใหคาชดเชย
แกบุคลากรทั้งสองประเภท คือบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน ซึ่งอยูในหนวย
งานที่ไมใชสวนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน และพนักงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งตาม
ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
ขอ 14 มีผลใหไดรับคาชดเชยตามเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ทั้งนี้
เพื่อเปนทุนรอนในการหางานใหม
(2.) รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 78 บัญญัติวา
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“มาตรา 78 ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2522 อยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัตินี้ตอ
ไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งตอง
ไมเกินหนึ่งปหกเดือน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาผูที่ดํารงตําแหนงอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง เปนขาราช
การพลเรือนในมหาวิทยาลัย ก็ใหพนจากตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
และเปน
ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูดํารงตําแหนงรองและผูชวยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่งคงดํารงตําแหนงตอไปจน
กวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามพระราชบัญญัติ เวนแตจะเกษียณ
อายุราชการกอนนั้น”
การกําหนดใหอธิการบดี พนจากตําแหนงขาราชการพลเรือน ตามมาตรา 78 วรรคสองนั้น
แมวากฎหมายระดับพระราชบัญญัตินั้นสามารถที่จะกําหนดสิทธิและเสรีภาพได ตามหลักกฎหมาย
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 29 แตการที่มาตรา 78 กําหนดไว
เชน นี้เ ปนการเลือกปฏิบัติ ไ ม ได รับความเสมอภาคเทากับบุคลากรอื่น เนื่องจากบุคลากรอื่นๆ
สามารถเลื อ กที่ จ ะเป น ข าราชการหรือลูก จ างส วนราชการต อไป หรื อจะเปน ผู ปฏิ บั ติ งานของ
มหาวิทยาลัยก็ไดแตอธิการบดีกลับไมมีสิทธิเลือกตองเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอยางเดียว
ซึ่งอธิการบดีตามมาตรา 78 วรรคสอง ก็ยังไมใชอธิการบดีตามพระราชบัญญัติฉบับใหม เปน
เพียงตําแหนงรักษาการเทานั้น การกําหนดใหอธิการบดีรักษาการเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
นั้น หากตอมามีการแตงตั้งอธิการบดีคนใหมซึ่งไมใชคนคนเดียวกับอธิการบดีรักษาการคนเดิม ก็จะ
ทําใหอธิการบดีรักษาการคนเดิมตองเสียสิทธิในการเปนขาราชการตลอดไป
และตามรางพระ
ราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ไมมีการระบุคุณสมบัติของอธิการบดีไววาตองไมเปน
ขาราชการในมาตราใด หรือแมแตมาตรา 20 ซึ่งเปนคุณสมบัติของกรรมการสภาก็มิไดบัญญัติหามมิ
ใหผูเปนขาราชการดํารงตําแหนงกรรมการสภาแตอยางใด ดังนั้นตามมาตรา 78 วรรคสอง จึงนาจะ
หมายถึงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม จึงดูเหมือนวาเปนการจํากัดสิทธิแตเพียงตําแหนงนี้
ตําแหนงเดียวเทานั้น แตทั้งนี้อาจจะเพราะเหตุผลทางดานบริหาร เนื่องจากตําแหนงอธิการบดีเปนผู
บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในสถานะใหมจึงตองเปน
ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม
ยังไมมีการระบุในเรื่องการใหกลับเขารับราชการตามเดิมเมื่อพนจากตําแหนง
ซึ่งตามราง
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ยังไมมีความชัดเจนในเรื่องดังกลาว การจะระบุ
รายละเอียดในกฎหมายลําดับรอง นาจะไมถูกตอง ควรจะกําหนดในพระราชบัญญัติมากกวาเพราะ
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เป น เรื่ อ งการจํากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามที่ กําหนดไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 29 ที่วา
“มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทา
ที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่ง และวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
(3.) รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 80 วรรคสอง บัญญัติ
วา
“มาตรา 80 วรรคสอง ในกรณีที่ยังไมมีขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยใชบังคับ ใหอธิการบดี และขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการซึ่งสังกัดจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และสมัครเขาเปนผูปฏิบตั ิงาน
ของมหาวิทยาลัย คงไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นเทาที่ไดรับอยูเดิมไปพลางกอน โดยใหจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน”
จากขอกําหนดในมาตราดังกลาว จะเห็นวา เปนการกําหนดเงื่อนไขสําหรับอธิการบดี
ขาราชการและลูกจางสวนราชการเทานั้นที่เมื่อสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย คงไดรับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอื่นเทาที่ไดรับอยู
เดิมไปพลางกอน โดยใหจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน จนกวาจะมีขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยใชบังคับ และบทบัญญัติดังกลาวยังไมใหความชัดเจนสําหรับการไดรับเงิน
ประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนตอบแทนของอธิการบดี,

ขาราชการและ

ลูกจางของสวนราชการ เนื่องจากจะตองใหมีขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลใชบังคับกอน ซึ่ง
อธิการบดี ขาราชการและลูกจางของสวนราชการไมสามารถลวงรูถึงขอตกลงที่แนนอนวาตนจะได
รับและไมไดรับในเรื่องใดบาง เนื่องจากกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับของกฏหมายคุม
ครองแรงงาน

และไมมีการกําหนดการคุมครองสิทธิประโยชนตามเกณฑขั้นต่ําของกฏหมาย
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คุมครองแรงงานไว ซึ่งขอบังคับอาจจะกําหนดใหเทาใดก็ได หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงขอบังคับเมื่อ
ใดก็ได ตางจากการกําหนดไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแกไขกระทําได
ยาก ตองผานขั้นตอนกลั่นกรองจากรัฐสภา
(4.) รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 81
“มาตรา 81 ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการซึ่งสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 อยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือลูกจางสวนราชการตอไป และใหปฏิบัติหนาที่ใน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้

โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่

ราชการหรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของสวนราชการ แลวแตกรณี
ใหขาราชการหรือลูกจางตามวรรคหนึ่งรับเงินเดือนหรือคาจางผานมหาวิทยาลัยโดยเบิก
จายจากเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินเดือนและคาจาง

และใหนํากฏหมายวาดวยระเบียบขา

ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือระเบียบวาดวยการนั้นมาบังคับใช แลวแตกรณี
ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง สิทธิในการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่ง และสิทธิในการ
เลื่อนตําแหนงของลูกจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
หรือระเบียบวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
ใหผูที่ดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
หรือ หัวหนาภาควิชา เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางตามวรรคหนึ่ง และใหมีอํานาจหนาที่
ในฐานะเปนอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของหรือตามขอบังคับ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับ
แกขาราชการและลูกจางดังกลาว
การดําเนินการตามวรรคสี่และการดําเนินการอื่นในดานการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญประจํามหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี
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คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และผูทรงคุณวุฒิอื่น
อีกไมเกินสามคน

เปนกรรมการโดยใหรองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีกําหนดทําหนาที่

เลขานุการ
ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการและลูกจางตามวรรคหนึ่งตําแหนงใดวางลงนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น และใหเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินเดือน
และค า จ า งที่ ตั้ ง ไว สําหรั บ ตําแหน ง นั้ น ตกเป น รายได ข องมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ”
มาตรา 80 บัญญัติวา
“มาตรา 80 ใหสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 76 ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย ขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและขอบังคับตามมาตรา 20 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 28
มาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 42 ใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในกรณีที่ยังไมมีขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใชบังคับให
อธิการบดี และขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราช
บัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 และสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยคงไดรับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอื่นเทาที่เคยได
รับอยูเดิมไปพลางกอนโดยใหจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน”
บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวเปนการใหสิทธิแกขาราชการและลูกจางของสวนราชการ
ซึ่งสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 ซึ่งอยูใน
วันกอนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
ของสวนราชการตอไปได โดยมิไดหมายรวมถึงบุคลากรซึ่งทํางานในหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ
(บุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดินและพนักงานมหาวิทยาลัย) เพราะตามมาตรา
81 วรรคสอง บัญญัติวา “ใหขาราชการหรือลูกจางตามวรรคหนึ่งรับเงินเดือนหรือคาจางผาน
มหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินเดือนลูกจางและคาจาง

และให

นํากฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือระเบียบวาดวยการนั้นมาใชบังคับ
แลวแตกรณี”

ทําใหเห็นวาคงมิไดหมายรวมถึงลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดินหรือพนักงาน
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ของมหาวิทยาลัยอยางแนนอน ปญหาที่อาจเกิดขึ้นคือ บุคลากรที่นอกเหนือจากมาตรา 80 วรรคแรก
กําหนดแลวสามารถที่จะยังคงสถานภาพเดิมเชนเดียวกับ ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ ไดหรือ
ไมนั้น จากการศึกษาบทบัญญัติมาตรา 81 แลวเห็นวาหากใหหมายรวมถึงบุคลากรทุกประเภทที่
สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปญหาที่จะตองตามมาคือ ขอกําหนดตามมาตรา 82 วรรคสอง ซึ่ง
บัญญัติใหบุคคลตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ความวา
“มาตรา 82 ภายใตบังคับมาตรา 78 ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา 81 ซึ่งรวมทั้งผู
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา ผูใดสมัครใจจะเปลี่ยนไปเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามพระราช
บัญญัตินี้ตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตออธิการบดีวาประสงคสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนไปเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ใหไดรับเงิน
เดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวา เงินเดือน คาจาง สวัสดิการและ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย”
เนื่องจากสวัสดิการ คาจาง และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง
เงินนอกงบประมาณ แตกตางจากขาราชการและลูกจางสวนราชการตามที่ไดเคยเปรียบเทียบไวใน
บทที่แลว ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องการปฏิบัติโดยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน นอกจากนี้
การที่จะไดรับสิทธิตามมาตรา 82 วรรคสอง จะตองเปนกรณีที่บุคลากรเคยใชสิทธิในการอยูใน
สถานภาพเดิมอยูกอน แลวมีการเปลี่ยนมาสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจึงจะไดรับ
สิทธิประโยชนตามมาตรา 82 วรรคสองได หากสมัครใจที่จะเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตั้ง
แตเริ่มแรกยังไมไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวจะตองใหมขี อบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมีผลบังคับใช ตามที่มาตรา 80 กําหนดไว ซึ่งขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลจะ
กําหนดใหสิทธิประโยชนแกบุคลากรเปนอยางไรบางก็ยังไมอาจทราบไดในขณะที่บุคลากรผูนั้นตัด
สินใจสมัครเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพราะตามมาตรา 80 วรรคสอง กําหนดให “ผูสมัคร
เขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยคงไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการ
และประโยชนตอบแทนอยางอื่น เทาที่ไดรับอยูเดิมไปพลางกอนโดยใหจัดสรรจากงบประมาณ
แผนดิน”
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(5.) รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 83 บัญญัติวา
“มาตรา 83 ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซึ่งเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 78 หรือสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 82 ใหถือวาเปนการให
ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก

หรือ

ยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ และเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ นับแตวันที่เขาเปนผู
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยหรือนับแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดจากเดือนที่ยื่นหนังสือแสดงความ
จํานง
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับลูกจางซึ่งแสดงความจํานงหรือถือวาสมัคร
เขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ดวยโดยอนุโลม โดยใหถือวาเปนการ
ออกจากงาน เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับ
บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง และเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้”
บทบัญญัติตามมาตรานี้ในวรรคแรกเปนการกําหนดใหผูเขาเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 78

ซึ่งนาจะหมายถึงผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับใหมใชบังคับ และยัง
ตองคงดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติฉบับใหมตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหม ซึ่งเปนตําแหนงเดียวตามมาตรา 78 วรรคสองที่กําหนดให
เปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฉบับใหมโดยใหพนจากตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย โดยมิไดกําหนดใหเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการในระหวางดํารงตําแหนง
อธิการบดีรวมทั้งการนับระยะเวลาตอเพื่อรับบําเหน็จบํานาญได ดังที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 66 บัญญัติวา
“มาตรา 66 ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หัวหนา
ศูนย และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา หรือศูนย ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งดํารง
ตําแหนงยังไมครบวาระคงดํารงตําแหนงไปจนครบวาระ
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ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งคงดํารงตําแหนงตอ
ไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง
ในระหวางดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหผูดํารงตําแหนงพนจากการ
เปนขาราชการโดยใหถือวาเปนการออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทาง
ราชการ และใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนกับเวลาราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และใหผูนั้นเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยตามพระราช
บัญญัตินี้

และเมื่อพนจากตําแหนงดังกลาวแลวใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นกลับเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยโดยใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยกําหนด”
นอกจากนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 80 วรรคสอง ที่วา “ในกรณีที่ยังไมมีขอบังคับวาดวย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใชบังคับใหอธิการบดีและขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการซึ่งสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
และสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยคงไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน
สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอื่นเทาที่ไดรับอยูเดิมไปพลางกอน

โดยใหจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดิน”
มิไดระบุใหมีการรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรณีเปนขาราชการตามมาตรา 83 วรรคหนึ่ง และรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
บําเหน็จลูกจาง กรณีเปนลูกจางตามมาตรา 83 วรรคสอง เปนการระบุชัดเจนถึงหลักในการให
บําเหน็จตามระเบียบใด ลูกจางตามมาตรานี้จึงนาจะรวมถึงลูกจางเงินนอกงบประมาณที่จะไดรับ
บําเหน็จเพราะสิทธิของบุคลากรที่จะไดรับบําเหน็จใชหลักเกณฑการใหบําเหน็จอิงกับระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจางและลูกจางตามมาตรา 83 วรรคสองมิไดระบุชัดเจนวาเปน
ลูกจางสวนราชการ แตเปนลูกจางซึ่งแสดงความจํานงหรือถือวาสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม นอกจากนี้ลูกจางตามมาตรา 83

ซึ่งเดิมยังคงเปน

ลูกจางสวนราชการแลวเปลี่ยนมาสมัครเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยกลับไดรับบําเหน็จ โดยให
ถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะทางราชการเลิก หรือยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด
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แตลูกจางสวนราชการตามมาตรา 80 วรรคสอง ซี่งสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตั้งแต
เริ่มแรกแตไมมีการกําหนดใหไดรับบําเหน็จเหมือนอยางลูกจางตามมาตรา 83 วรรคสอง ทั้งๆ ที่เปน
บุคลากรในสถานภาพเดียวกัน ควรไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน
ปญหาเรื่องสิทธิประโยชนของบุคลากรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ควรไดรับการ
กําหนดโดยชัดเจนในทุกสถานภาพเพราะเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ

บุคลากรทุกคนใน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะตองอยูภายใตกฎเกณฑของพระราชบัญญัติฉบับใหมนี้ ซึ่งบุคลากรใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีอยูดวยกัน 4 ประเภท แตในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ยังมิไดกําหนดถึงสิทธิและประโยชนตอบแทนของบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณ
แผนดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยูในหนวยงานที่ไมเปนสวนราชการตามที่เคยกลาวถึงความ
แตกตางของบุคลากรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาแลว ความไมชัดเจนของการกําหนดถายโอน
บุคลากรเขาสูสถานภาพใหม อาจทําใหบุคลากรตัดสินใจที่จะยังคงอยูในสถานภาพเดิมไปกอน
เพราะการเปลี่ ย นมาเป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ในภายหลั ง มี ค วามชั ด เจนในเรื่ อ งสิ ท ธิ
ประโยชนที่กําหนดใหมากกวา ตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 83*
และความชัดเจนถึ ง ผลภายหลัง เมื่ อพนสภาพกรณีรักษาการหรือครบวาระการดํารงตําแหนงที่
มหาวิทยาลัยกําหนดแลว บุคลากรจะเปนอยางไรบาง การปฏิบัติภารกิจในระหวางนั้นถือวาเปนการ
ปฏิบัติภารกิจในราชการหรือไม และเมื่อพนสภาพรักษาการหรือครบวาระที่ดํารงตําแหนงแลว
จะสามารถกลับเขารับราชการตามเดิมไดหรือไม หากบุคลากรมีความประสงคยังคงสถานภาพความ
เปนขาราชการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541
มาตรา 66 วรรคสาม ไดกําหนดในเรื่องนี้ไวชัดเจนในบทเฉพาะกาล

แตรางพระราชบัญญัติจุฬา

ลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ไมไดกําหนดในรายละเอียดการไดรับสิทธิประโยชนของบุคลากรดัง
กลาวขางตน ทําใหบุคลากรที่ทําหนาที่รักษาการและดํารงตําแหนงตามวาระอาจเสียสิทธิประโยชน
ที่ตนพึงไดรับ ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและสรางความมั่นใจแกบุคลากรดังกลาว นาจะมีการกําหนด
ไวในพระราชบัญญัตินี้

*
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
การที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองมีการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ

ไมเปน

สวนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ แตเปนนิติบุคคล และเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
นั้นเกิดจากปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตาง ๆ ที่ผานมา พอสรุปไดดังนี้
1. สภาพและสถานะของมหาวิทยาลัย กลาวคือ ตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย กําหนดให
มหาวิ ท ยาลั ย มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล ก็ ย อ มไม อ ยู ภ ายใต ส ายงานบั ง คั บ บั ญ ชาตามกลไกของรั ฐ
มหาวิทยาลัยมีอิสระภายในขอบเขตของกฎหมายจัดตั้ง และกรอบวัตถุประสงคและภารกิจหลักของ
ตน แต ใ นสภาพของส ว นราชการ มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง คงต องอยู ภ ายใตการกํากั บดู แลของทบวง
มหาวิทยาลัยอยางใกลชิด เพราะมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ของราชการ ทําใหมหาวิทยาลัยไมมีความเปนอิสระเทาที่ควร
2. การขาดอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ เนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัยสามารถใชอํานาจใน การทัก
ทวงเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องการอนุมัติหลักสูตรได
3. การบริหารงานการเงินและทรัพยสิน มีกฎหมายเกี่ยวของมาก ขั้นตอนมาก ยึดหลักการควบคุม
รายการ ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถปรับเปลี่ยนการงบประมาณอยางอิสระในการกําหนดทาง
เลือกของโครงการใหไดผลตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ
4. เกิ ด ป ญ หาในการบริ หารงานบุ คคล เช น เรื่ องสถานภาพ ฐานะและศักดิ์ ศรีของอาจารย
มหาวิทยาลัยตกต่ําลง อัตราเงินเดือนของขาราชการไมสามารถแขงขันกับกลุมอาชีพเดียวกันใน
ตลาดงานได ทําใหไมสามารถดึงดูดคนที่มีความรูความสามารถเขาสูระบบ เกิดความลักลั่นภายใน
ระบบระหวางขาราชการสาย ก สาย ข และสาย ค ซึ่งบางรายไดปรับขั้นเงินเดือน บางรายไมไดปรับ
และการใชสถานภาพความเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจที่ไดรับและไมไดรับมอบ
หมายภายนอกมหาวิทยาลัยทําใหภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไมไดรับการเหลียวแลอยางเต็มที่ตาม
ความสามารถ

152
การเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล มีหลักการสําคัญดังนี้
1. เป นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจแตเปนองคกรของรัฐที่มุง
ประโยชนสาธารณะใหบริการดานวิชาการ ไมแสวงหากําไร เปนนิติบุคคล และรัฐมนตรีมี
อํานาจหนาที่ดูแลเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีเปนผูเสนอเฉพาะ
เรื่องที่จะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี แตการดําเนินงานจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย
2. การเงินงบประมาณและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย รัฐตองจัดสรรเปนเงินอุดหนุนรายปเพื่อให
มหาวิทยาลัยพอใชจาย โดยที่กําหนดใหเปนรายไดของมหาวิทยาลัย การของบประมาณจะตอง
คํานึงถึงประโยชนในการใชจายมากกวาการแสดงรายการ การเบิกจายลดขั้นตอนเพื่อความรวด
เร็ว คือเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณแลวไมตองวางฎีกาขออนุมัติอีก มีการตรวจสอบภายหลัง
(Post Audit) หากมีเหลือไมตองนําสงคืนกระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยมีอํานาจจัดการดูแลผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศให และ
อสังหาริมทรัพยที่ซื้อดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไดเองและใหเปนกรรมสิทธิ์ตกเปน
ของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกําหนดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
แตจะตองสอดคลองกับนโยบายและเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด โดยการดําเนิน
งานใหสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยมากที่สุด
4. การบริหารงานบุคคล ระบุในกฎหมายวาบุคลากรเปนพนักงานของรัฐไมอยูภายใตกฎหมายแรง
งาน แตตองใหสิทธิและประโยชนตอบแทนไมต่ํากวากฎหมายแรงงาน โดยสภามหาวิทยาลัย
เปนองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของตนเองตลอดจนมีอํานาจในการออกกฎระเบียบขอ
บังคับงานบุคคลเอง และวางระเบียบกลไกงานบุคคลเองโดยอิสระ
การเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัย ทําใหบุคลากรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกประเภท
หากสมัครใจเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จะมีผลทําใหเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชนตาง ๆ ของ
บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน ซึ่งเปนหนวยงานที่มิไดจัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงมิใชลูกจางของสวนราชการและมิไดรับการยกเวนที่จะไมอยูภาย
ใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ดังนั้น
บุคลากรประเภทดังกลาวจึงเปนบุคลากรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
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นอกจากนี้ยังมีบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกประเภทหนึ่งคือ พนักงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของมหาวิทยาลัยเคยไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนที่ไมต่ํากวา
เกณฑที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานกําหนดตามระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอที่ 14 ดังนั้นเมื่อบุคลากรทั้งสองประเภทนี้ ซึ่งเปน
บุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับบุคลากรประเภทขาราชการ และลูกจางสวนราชการ
แตสวั สดิก ารและสิ ทธิประโยชนจะไมไดรับความคุมครองตามเกณฑขั้นต่ําของกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน จึงไมไดรับประโยชนตอบแทนที่เคยไดรับกอนเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
เหมื อ นอย า งที่ บุ ค ลากรประเภทข า ราชการและลู ก จ า งส ว นราชการได รั บ ตามร า งพระราชบั ญ ญั ติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 82 วรรคสอง ความวา “ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนไป
เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไม
นอยกวาเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนผูปฏิบัติ
งานของมหาวิทยาลัย” จากการที่รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 13 ซึ่ง
บัญญัติวา
“มาตรา 13 กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรง
งาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
แต ผู ป ฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งได รั บ สิทธิและประโยชน ตอบแทน ไม ต่ํากว าที่กําหนดไวใ น
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน”
ทําให บุ ค ลากรประเภทลู ก จ า งเงิ น นอกงบประมาณแผ น ดิ น และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ดังกลาวจะไมไดรับสิทธิประโยชนที่ตนเคยไดรับ เมื่อเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งความคุมครอง
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนเรื่องที่สําคัญและเปนประโยชนสําหรับตัวลูกจาง ใน
เมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัยที่ไมใชสวนราชการ บุคลากรที่
เคยไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ยิ่งควรไดรับความคุมครองมากยิ่งขึ้น
เพราะวาเมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลแลวมีอํานาจในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยโดยอิสระ อาจทําใหบุคลากรไมไดรับสิทธิประโยชนที่ตนเคยไดรับ หรือไมได
รับความยุติธรรมในการจางงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล จะมีการจางงานโดย
การทําสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอน เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการจางงานโดยการทําสัญญาจางเปนคราว ๆ ละ 2-3ป ซี่งในพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 11 บัญญัติวา
“กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ไม อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แต
พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน” การใหความ
คุมครองดังกลาวนี้ สงผลใหมีการกําหนดในการจายคาชดเชยเมื่อมีการเลิกจางโดยไมมีความผิด ซึ่งการ
กําหนดอัตราการจายคาชดเชยเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118
การกําหนดการจายคาชดเชย หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตาง ๆ

แต

แกพนักงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มิไดกําหนดไวชัดเจนในขอบังคับ หรือระเบียบ แตเปนการ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารหลักการของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2541 ที่เผยแพรแกบุคลากร หากพิจารณาตามเอกสารที่กําหนดเรื่องการจายคาชดเชย จะเห็นวา สิทธิ
ประโยชนตอบแทนที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดยังไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
เพราะมิไดกําหนดการจายคาชดเชยใหในกรณีไมผานการประเมิน หรือสัญญาจางครบกําหนดระยะเวลา
ซึ่งเปนการจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

พ.ศ. 2541 มาตรา 118

วรรคทาย จะตองจายคาชดเชย แตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมิไดกําหนดใหมีการจาย
คาชดเชยสําหรับ 2 กรณีดังกลาว

ทําใหบุคลากรก็ยังไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการ

คุ ม ครองแรงงาน ตามที่ กําหนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล าธนบุรี
พ.ศ. 2541 มาตรา 11 เทาที่ควร
นอกจากบทบัญญัติตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 13
ไมไดกําหนดเรื่องการใหความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานแลว
ตั้งแตมาตรา 80 ถึงมาตรา 83

ในบทเฉพาะกาล

ยังกําหนดสิทธิและประโยชนตอบแทนแกบุคลากรเฉพาะประเภทขาราช

การและลูกจางของสวนราชการเทานั้น สวนบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยูในหนวยงานที่ไมใชสวนราชการไมมีการกําหนดสิทธิและประโยชนตอบแทน
สําหรับบุคลากรทั้ง 2 ประเภทดังกลาวไวในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. ทําให
ไมอาจทราบไดแนนอนวาเมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแล
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ของรัฐบาลแลว บุคลากรทั้งสองประเภทนี้จะไดรับสิทธิและประโยชนตอบแทนตลอดจน เงินเดือน
คาตอบแทนที่ไมนอยไปกวาที่เคยไดรับหรือไม ปญหาที่อาจเกิดขึ้นก็คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไม
สามารถใหบุ คลากรทุกประเภทไดรับความเทาเทียมและเสมอภาคกัน หากมหาวิทยาลัยกําหนดให
บุคลากรประเภทขาราชการและลูกจางของสวนราชการไดรับสิทธิและประโยชนตอบแทนที่ไมนอยไป
กวาที่เคยไดรับ โดยที่บุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยจะยึดถือเปน
แนวปฏิบัติในการไดรับสิทธิและประโยชนตอบแทนเหมือนอยางเชนขาราชการ และลูกจางของสวนราช
การไดรับเมื่อเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกันแลว แต
ยังมีความแตกตางในเรื่องการไดรับสิทธิและประโยชนตอบแทนแตกตางกัน การบริหารงานบุคคลอาจ
เกิดปญหาความไมเทาเทียม และความยุติธรรมในการจางงาน เนื่องจากลักษณะงานที่ทําเหมือนกันและมี
สถานภาพเดียวกันตองไดรับการปฏิบัติอยางเดียวกันมิเชนนั้นอาจทําใหบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน เนื่องจากมีสถานภาพเดียวกันภาระงานเหมือนกันแตไดรับอัตราเงินเดือนที่แตกตางกัน สิทธิ
และประโยชน ไ ม เ ท า เที ย มกั น การให ค วามคุ ม ครองแรงงานตามพระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติใหความคุมครองแกลูกจางทั่วไปโดยยกเวนมิใหใชบังคับแกราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นเมื่อเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแล
ของรัฐบาลแลว แตไมเปนสวนราชการ บุคลากรนาจะไดรับความคุมครองในเรื่องสิทธิและประโยชน
ตอบแทนที่ไมนอยกวาที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนดไว โดยพิจารณาเรื่องที่สําคัญเฉพาะ
หกเรื่องในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ไดแก เรื่องความเทาเทียมในการจางงาน การทําสัญญา
จาง คาตอบแทนในการทํางาน สวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
การจัดทําเอกสารในการจางและคาชดเชย ที่ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการคุมครองที่ไม
ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ซึ่งยังนอยกวาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีไดใหความคุมครองในทุกเรื่องตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หาก
จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลัยเห็ น ความสําคัญของการให ความคุ มครองแรงงานตามกฎหมายวาดว ยการ
คุมครองแรงงาน ตามที่บุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดินและพนักงานมหาวิทยาลัยที่
อยูในหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ เคยไดรับมากอนมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัยและการ
ใหความคุมครองดังกลาวครอบคลุมถึงบุคลากรประเภทขาราชการและลูกจางของสวนราชการซึ่งเดิมไม
เคยไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานมากอนใหไดรับเชนเดียวกับบุคลากร
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ทั้งสองประเภทดังกลาวขางตนทุกเรื่อง หรือเฉพาะในเรื่องความเทาเทียมในการจาง, การทําสัญญาจาง,
คาตอบแทนในการทํางาน, สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน,
การจัดทําเอกสารการจาง, คาชดเชยดังกลาวมาแลว ในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน เชื่อวา
บุคลากรทุกประเภทของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะพอใจและมั่นใจ

ยินดีเขาเปนผูปฏิบัตงิ านของ

มหาวิทยาลัยมากขึ้นอยางแนนอน โดยที่จะเปนการดีและเหมาะสมกวาที่มหาวิทยาลัยจะใชวิธียุบหนวย
งานที่ มี บุ ค ลากรประเภทลู ก จ า งเงิ น นอกงบประมาณแผ น ดิ น หรื อการไมต อสัญญาสําหรับพนัก งาน
มหาวิทยาลัย โดยอาจยอมจายคาชดเชยหรือบําเหน็จ

(สําหรับบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอก

งบประมาณแผนดิน) และถาไมมีการจายเงินชดเชยอาจจะมีการฟองรองคดีกัน ดังเชนที่เคยมีการฟองรอง
เรียกคาชดเชยของบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดินมาแลว เพราะการใหความคุมครอง
แรงงานทั้งหมดหรือเฉพาะเรื่องความเทาเทียมในการจาง, การทําสัญญาจาง, คาตอบแทนในการทํางาน,
สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน, การจัดทําเอกสารการจาง,
คาชดเชย เปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญ
ในเรื่องสิทธิและประโยชนตอบแทนที่ไมต่ํากวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานนั้นเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยจําเปนจะตองใหความคุมครอง เพราะมหาวิทยาลัยซึ่งมีสถานภาพเดียว
กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีซึ่งมีบุคลากรเดิมกอนที่จะมี
การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย ไดมีการใหความคุมครองในเรื่องสิทธิและประโยชนตอบแทนที่
ไมต่ํากวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ดังนั้นหากบุคลากรประเภทขาราชการและ
ลูกจางสวนราชการพิจารณาสิ่งเปรียบเทียบในการใหความคุมครองแรงงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีแลวเชื่อแนวาจะไมสมัครเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมากเทาใด หรืออาจจะมี
การตอตาน เพราะจะตองคิดวาเมื่อตนเองไมไดเปนขาราชการแลวก็นาจะไดรับความคุมครองแรงงาน
เหมือนอยางเอกชนทั่วไป และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่
ออกมาโดยผานการกลั่นกรองจากรัฐสภา จะตองเปนกฎหมายที่ใหความยุติธรรมและรักษาผลประโยชน
แกลูกจางมากที่สุด เนื่องจากเปนกฎหมายที่รัฐกําหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคที่จะมิใหเกิดการเอารัด
เอาเปรียบกันในการจางแรงงาน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกําหนดสถานภาพของบุคลากรซึ่งกําหนดไวในบทเฉพาะกาลไมมี
ความชัดเจนและอาจทําใหบุคลากรเขาใจสับสนถึงเงื่อนไขในการไดรับสิทธิประโยชนวาจะไดเมื่อใด
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เพราะอาจเขาใจไดวาบุคลากรที่เปลี่ยนจากการเปนขาราชการมาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใน
ภายหลังนาจะไดรับสิทธิประโยชนรวมทั้งบําเหน็จบํานาญหรือบําเหน็จ(สําหรับลูกจางของสวนราชการ)
ชัดเจนกวาบุคลากรที่สมัครใจเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตั้งแตแรก ซึ่งเมื่อเปนผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยแลวก็ยังไมทราบสิทธิและสถานภาพของตนที่จะไดรับจนกวาจะมีขอบังคับวาดวยการ
บริหารงานบุคคลบัญญัติขึ้นมาใหมีผลบังคับใชเสียกอน ซึ่งการบัญญัติกฎหมายเชนนี้ อาจทําใหไมมีผูใด
สมัครใจเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเพราะไมมั่นใจในเรื่องสิทธิและประโยชนตอบแทนที่จะได
รับ

เนื่องจากตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 80 วรรคสอง กําหนด

“ใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนตอบแทนเทาที่ไดรับ
อยูเดิมไปพลางกอน” ทําใหเกิดปญหาในการตีความเชนเดียวกับมาตรา 82 และมาตรา 83 แตอยางไรก็ตาม
ในรางพระราชบัญญัตินี้ก็ไดกําหนดแนวทางแกไขไวในมาตรา 89 โดยใหมีคณะกรรมการเฉพาะกิจ
คณะหนึ่ง ซึ่งอาจจะไมมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญในการแกไขขอพิพาทในเรื่องการจางแรงงานเทาที่
ควรอยูในคณะกรรมการเฉพาะกิจนี้ เนื่องจากเปนผูปฏิบัติงานและมีความรูโดยตรงเฉพาะเรื่องเปนผูที่ทํา
หนาที่สั่งการและกําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่มีปญหาการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลนี้ เพราะการปรับ
เปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรในหลายประเภทของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีเรื่องที่เขามาเกี่ยวของ
หลายเรื่องดวยกัน เชน สถานภาพ, สิทธิประโยชนตาง ๆ เปนตน ซึ่งอาจมีการตอตานจากบุคลากรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉะนั้นการแกไขปญหาจําเปนตองไดผูที่มีประสบการณในเรื่องเฉพาะดานการ
จางแรงงานมาเปนผูพิจารณา
นอกจากปญหาในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรและการไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของบุคลากรทุกประเภทเมื่อเปนผูปฏิบัติงานของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลแลว
ยังมีปญหาของกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 อันเปนกฎหมายแมบทในการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลมีสถานภาพใหม พนักงานของ
มหาวิทยาลัยก็มีสถานภาพใหมดวย จึงไมจําเปนตองผูกพันกับระเบียบขาราชการพลเรือนตามพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 แตมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของ
รัฐบาลมักจะเสนอทางเลือกใหแกขาราชการของมหาวิทยาลัยใหสามารถเลือกที่จะเปนพนักงานของ
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มหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ ยู ใ นกํากั บ ดู แ ลของรั ฐ บาล หรื อ คงสภาพเป น ข า ราชการตามเดิ ม โดยสั ง กั ด ทบวง
มหาวิทยาลัย หรือกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แลวแตกรณี แตปฏิบัติราชการใน
มหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลที่ตนสังกัดอยูแตเดิมโดยตองผูกพันตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ไมตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับ
ดูแลของรัฐบาล ซึ่งอาจจะเกิดปญหาการลักลั่นในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะทําใหเกิดปญหา
คือ กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งเปนกองทุนจํากัดเฉพาะผูที่เปนขาราชการเทา
นั้น แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยในสถานะเดิมที่เปนสวนราชการ นาจะมีบุคลากรในมหาวิทยาลัยบางสวน
เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยใหม
แลว อาจทําใหบุคลากรที่เปนขาราชการและเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดรับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะใหมของมหาวิทยาลัยโดยไมสมัครใจ ซึ่งหากบุคลากรยังคงสภาพเปน
ขาราชการพลเรือน สภาพความเปนสมาชิกของกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการยอมคงอยูตอไป การได
รับสิทธิและประโยชนตาง ๆ เปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แตถาหาก
สมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยความเปนขาราชการยอมสิ้นสุดลง ปญหาในการรับสิทธิและ
ประโยชนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการของผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไมสามารถเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดอีกตอไป
นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องสิทธิและประโยชนตอบแทนที่บุคลากรเคยไดรับกอนมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัยแลว
ยังทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสรางของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยสภามหาวิทยาลัย

และ

สภาวิ ช าการ โดยมี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เป น องค ก รสูง สุ ด ในการบริ ห ารงานทุ ก ขั้ น ตอนสิ้ น สุ ด ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน มหาวิทยาลัยมาลายา มหาวิทยาลัย
แหงชาติสิงคโปร มหาวิทยาลัยโอทาโก และมหาวิทยาลัยซิดนีย ลวนแตมีโครงสรางที่ประกอบดวย
สภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ ซึ่งมีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
เชนเดียวกัน แตจะแตกตางในเรื่ององคประกอบของกรรมการ และกําหนดคุณสมบัติของกรรมการในแต
ละสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานแตละสภามหาวิทยาลัยมีความแตกตางกัน บางมหาวิทยาลัยมีการ
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บริหารงานที่ควรนํามาใชเปนแบบอยาง คือ มีการบริหารงานแบบการกระจายอํานาจ เชนภาควิชามีความ
อิสระในการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่ทางภาควิชาตองการ สามารถกําหนดอัตราเงินเดือนไดเอง
โดยอิงเกณฑตามตารางเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว เชนที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งมีการบริหารงาน
แบบการกระจายอํานาจ
การที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบราชการ เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับ
ดูแลของรัฐบาล เปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานภาพของบุคลากร ทําใหสิทธิและประโยชน
ตอบแทนที่เคยไดรับไมต่ํากวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานอาจไดรับผลกระทบ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมได สําหรับในบุคลากรประเภทลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูในหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ

โดยมีบุคลากรประเภทซึ่งเดิมเปน

ขาราชการ แตเมื่อมีการปรับเปลี่ยนฐานะของมหาวิทยาลัยทําใหไมไดเปนขาราชการแลวก็นาจะไดรับ
สิทธิและประโยชนเชนเดียวกับบุคลากรทั้งสองประเภทขางตน ทั้งนี้เพื่อความเปนธรรมและความเสมอ
ภาคของบุคลากรทุกประเภทในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ….. ยังมีความไมชัดเจนกอใหเกิดปญหาตลอดจนมีความไมเหมาะสมในเรื่องการ
กําหนดสิทธิและประโยชนตอบแทนของบุคลากรอันจะทําใหเปนอุปสรรคในการเปนมหาวิทยาลัยที่อยู
ในกํากับดูแลของรัฐบาล ตามที่ไดศึกษาวิเคราะหมาแลวซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาควรมีการปรับปรุงแกไข
เพื่อใหการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาลบรรลุผลสมดังเจตนารมณในการปรับเปลี่ยน
สถานภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดการใหความคุมครองในเรื่องสิทธิประโยชนตอบแทนที่ไมต่ํากวาที่กฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงานกําหนดไวในพระราชบัญญัติ หรือกําหนดใหเปนหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย ในการออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล โดยบุคลากรตองได
รั บ ความคุ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน ต ามเกณฑ ที่ ก ฎหมายว า ด วยการคุ มครองแรงงาน
กําหนด ในเรื่องความเทาเทียมในการจางงาน การทําสัญญาจาง คาตอบแทนในการ
ทํางาน สวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การ
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จัดทําเอกสารในการจางและคาชดเชยไวในรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ….. มาตรา 22(4) ดังนี้คือ
(1) เพิ่ มเติ มลงในบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ….. มาตรา 13 ความวา
“มาตรา 13 กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรง
งาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทด
แทน แตผูปฏิบัติงานของหาวิทยาลัยตองไดรับสิทธิและประโยชนตอบแทนไมต่ํากวาที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทด
แทน”
(2) แกไขปรับปรุงรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ….. มาตรา 22
(4) ความวา
“มาตรา 22 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํานาจและหน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(4) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหไดรับสิทธิ
และประโยชนตอบแทนไมต่ํากวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในเรื่องความ
เทาเทียมในการจางงาน การทําสัญญาจาง คาตอบแทนในการทํางาน สวัสดิการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การจัดทําเอกสารในการจางและคาชดเชย ตลอดจน
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง สวัสดิการและประโยชนอยางอื่น
การบรรจุและแตงตั้งการใหไดรับเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ
การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษของผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย”
2. กรรมการในสภามหาวิทยาลัย ควรมีกรรมการสวนหนึ่งที่มาจากการคัดเลือกหรือเปนตัว
แทนของบุคลากรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลและกําหนดนโยบายโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อมิใหเกิดการขัดแยงระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคลากร
3. ในบทเฉพาะกาลซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิประโยชนของบุคลากรยังไมมีความชัดเจน
และยังคอนขางสับสนเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนระหวางผูสมัคร
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เปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตั้งแตแรกกับผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สมัครเขา
มาในภายหลัง เชน เรื่องการไดรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการหรือบําเหน็จของ
ลูกจางของสวนราชการ และขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หากเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแลวจะไดรับสิทธิประโยชนตอบแทนอยางไร ซึ่ง
เปนเรื่องที่ผูเขียนมีความเห็นวา ควรมีการกําหนดใหชัดเจน และเทาเทียมกันระหวางผู
สมัครกอนและหลัง จะตองไดรับสิทธิประโยชนขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน แตเพื่อเปนการ
จูงใจบุคลากรใหสมัครเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยก็ควรเพิ่มสิทธิประโยชนแกผู
สมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยกอนใหมากกวาผูสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยภายหลังก็ได
สําหรับเรื่องกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการควรมีการแกไขกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งเปนกองทุนจํากัดเฉพาะผูที่เปนขาราชการเทานั้น
ใหครอบคลุมถึงพนักงานในองคกรอิสระเพราะก็เปนพนักงานของรัฐเหมือนกัน ซึ่งจะ
ทําให ผู ป ฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ส ามารถเป น สมาชิ ก กองทุ น บําเหน็ จ บํานาญ
ขาราชการไดตอไป มิฉะนั้นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยก็จะตองกําหนดบทบัญญัติให
เกิดผลในทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของบุคลากร โดยใหถือวาการ
เขาเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเปนการใหออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิก
หรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อใหบุคลากร
ดังกลาวไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดตามพระราช
บั ญ ญั ติ ก องทุ น บํ า เหน็ จ บํานาญข า ราชการ แล ว จึ ง กําหนดให ผู ป ฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัยสมัครเปนสมาชิกกองทุนสะสมที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อไดรับสิทธิและ
ประโยชนจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ก็จะทําใหไดรับการคุมครอง
4. ให มี ตั ว แทนของบุ ค ลากรทุ ก ประเภทซึ่ ง มี อ ยู ก อ นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงฐานะของ
มหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ ใ นเรื่ อ ง
กฎหมายแรงงาน และการบริหารงานบุคคลรวมเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทํา
หนาที่สั่งการและกําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่มีปญหาการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล
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เพราะจะไดสามารถแกปญหาไดจริง ๆ เนื่องจากเปนผูปฏิบัติงานและมีความรูโดยตรง
เฉพาะเรื่อง
5. กรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ให บุคลากรประเภทขาราชการสามารถเลือ กที่จะคงสภาพเปน
ขาราชการตอไปตามเดิมได ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ของการบริหารงานบุคคลของพนักงานของมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยจึงควรมีการจัดทําขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือปรับปรุงแกไขกฎทบวง
ในเรื่องดังกลาวใหสอดคลองตองกัน
6. การเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเนื่องจากมี
การเปลี่ยนฐานะของมหาวิทยาลัย สถานภาพของบุคลากร การบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยในสถานภาพใหมควรดําเนินการตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยโดยเนน
การสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ควรมีการปรับเปลี่ยน
โครงสราง โดยมีคณะกรรมการบริหารงานเพื่อคอยดูแลปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นของ
บุคลากร และการบริหารงานที่เปนอิสระจากระบบราชการ เปนแบบการกระจายอํานาจ
เชนเดียวกับของมหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งใหอํานาจภาควิชากําหนดคุณสมบัติและ
กําหนดอัตราเงินเดือนไดเอง โดยไมตองขออนุมัติจากหนวยงานกลาง ทําใหการบริหาร
งานเป น ไปด ว ยความรวดเร็ ว ไม ซั บ ซ อ นแต ต อ งสอดคล อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนเปาหมายที่ตางกัน ทั้งนี้เพื่อความคลองตัว และเพื่อประสิทธิภาพสูง
สุด รูปแบบอาจปรับเปลี่ยนหรือกําหนดขึ้นมาใหม แตควรลดขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อ
ความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน สําหรับผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
แตละระดับ ซึ่งผูเขียนขอเสนอนโยบายการบริหารงานบุคคลที่มีองคประกอบหลัก ๆ
ไดแก การสรรหา
จริง

คัดเลือกผูที่เหมาะสมทั้งทางดานความรูความสามารถ ความตั้งใจ

บุคลิกภาพ และความประพฤติ ตลอดจนมีความศรัทธาที่จะปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย โดยอาจใชวิธีประกาศทางหนังสือพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ
หรือใชเครือขายการสื่อสารของโลกดังเชน มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร มหาวิทยาลัย
ซิดนีย
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ควรกําหนดกรอบอัตรากําลังโดยพยายามควบคุมใหเปนองคกรขนาดเล็ก แตมี
ประสิทธิภาพสูง
มีการกําหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ที่จะจูงใจใหผูที่มีความ
รูความสามารถเขามาทํางานกับมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี มีการจูงใจใหบุคลากรประเภทขาราชการสมัครเขาเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย
โดยใชวิธีการใหสิทธิพิเศษและสวัสดิการตาง ๆ ภายในกําหนดระยะเวลา สวนของ
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปรมีการใหสวัสดิการมากไมวาเงินกู, เงินพิเศษ, เงินประจํา
ตําแหนง, คารักษาพยาบาลโดยเฉพาะวันลา กําหนดใหมากกวาที่มหาวิทยาลัยแหงอื่น ๆ
ซึ่งการใหสิ่งจูงใจ จะทําใหสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและรักษาคนที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพไวไดเนื่องจากจะมีผูสมัครมาก
การกําหนดแนวทางฝกอบรม การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู ซึ่งในมหาวิทยาลัยตาง
ประเทศ เชน มหาวิทยาลัยมาลายา, มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร, มหาวิทยาลัยโอทาโก
และมหาวิทยาลัยซิดนีย ไดเห็นความสําคัญ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู จะไดนําความรู
มาทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนโอกาสที่บุคลากรไดพัฒนาตนเองเพื่อความ
กาวหนาในอาชีพและการจะตองดําเนินการขจัดบุคลากรที่ไมมีความเหมาะสมออกจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อมิใหเปนตัวอยางที่ไมดีตอบุคลากรที่รวมงานดวย หรือบุคลากรที่เพิ่ง
เขาใหม
ขอเสนอแนะดังกลาวขางตน เปนเพียงขอเสนอแนะบางสวนของผูเขียนที่มีความ
เห็นวา เมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยแลว
สามารถดําเนินการตามแนวทางที่ผูเขียนไดทําการศึกษาและเสนอแนะไวนี้ ก็คงจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับของรัฐบาลไดสมดังเจตนารมณ
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535.
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537.
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539.
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541.
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.2541.
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ.2541
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542.
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542.
ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคล ลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน
พ.ศ.2516.
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการสรรหา การเลือกสรร การคัดเลือก และการทดลอง
ปฏิบัติงาน พ.ศ.2535.
ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539.
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2534.
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535.
ข อบั งคั บมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2541.
อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงาน
และการประกอบอาชีพ (Discrimination, Employment and Occupation), 15 มิถุนายน 1960
คําพิพากษา
คําพิพากษาฎีกา 1565/2533, 1568/2523
คําพิพากษาฎีกา 899/2524
คําพิพากษาฎีกา 1061/2525
คําพิพากษาฎีกา 1611/2530
คําพิพากษาฎีกา 3155/2532
คําพิพากษาฎีกา 33-34/2533
คําพิพากษาฎีกา 18851/2542
หนังสือ
เกษมสันต วิลาวรรณ. กฎหมายแรงงานกับการบริหารบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
วิญูชน, 2541.
นิคม จันทรวิทุร. ประเทศไทยกับการประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ. กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิอารมณพงศพงัน,2531.
เพ็ญศรี วายวานนท. ระบบคุณธรรม. ในอมร รักษาสัตย และโสรัจ สุจริตกุล (ผูเรียบเรียง),
การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2505.
ไพศิษฐ พิพัฒนกุล. คําอธิบายวิชา LA214 กฎหมายแรงงาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2533.
วิจิตร ศรีสอาน. หลักอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : วัฒนพานิช, 2518
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สุดาศิริ วศวงศ.คําบรรยายกฎหมายคุมครองแรงงาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณาการ,
2543.
สุวัฒนา อุทัยรัตน และสรอยสน สกลรัตน. รายงานการปฏิบัติการศึกษาของประเทศมาเลเซีย.
กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดพิมพลายสือ, 2540.
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลในระบบราชการฝายพลเรือน. กรุงเทพมหานคร :
ฝายการพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526.
บทความ
คณะกรรมการกฤษฎีกา. สถานภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
และสํานักพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี. 2537, อางถึงในจิตผอง พัฒนาศิริ. แนวทาง
เพื่อความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยไทย. วิทยานิพนธ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538.
จํารัส เขมะจารุ. การเลิกจางและผลในทางกฎหมายแรงงาน. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง
ปญหาการบังคับใชกฎหมายแรงงาน จัดที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 23
มกราคม 2535.
ใจ อึ้งภากรณ. บทสัมภาษณเรื่องการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย. วารสารดอกเบี้ยธุรกิจ ,
29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2542
ทบวงมหาวิทยาลัย. จดหมายขาวรายสัปดาห. ฉบับที่ 91 , 29 กรกฎาคม 2534
ทบวงมหาวิทยาลัย. อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับที่ 173 , กรกฎาคม 2534
ขัตติยา กรรณสูต. การจัดและบริหารหนวยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา. วารสารสภาการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ 4 , 8 มีนาคม 2513
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ความเปนอิสระของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. จุฬาสัมพันธ ฉบับพิเศษ ,
8 กรกฎาคม 2534
วิจิตร ศรีสะอาน. ความพยายามหารูปแบบที่เหมาะสมในอดีตถึงปจจุบัน. ใน รายงานการสัมมนา
เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยในอนาคต. กองแผนงาน : สํานักงานปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย, 2535.
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สภาอาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 2537.
สภาคณาจารย. จุฬาสัมพันธ ปที่ 28 , 2541 - 2542
สุชาญ โกศิน. แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2542. วารสารนิติศาสตร 40 , กันยายน – ตุลาคม 2542
หลักการและโครงสรางของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมใชสวนราชการ. จุฬาสัมพันธ
ฉบับพิเศษ , 8 กรกฎาคม 2534
วิทยานิพนธ, งานวิจัย
จิตผอง พัฒนาศิริ. แนวทางเพื่อความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยไทย. วิทยานิพนธปริญญานิติ
ศาสาตร มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538.
ชนันดา ธีญะวุฒิ. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางแกไข.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537.
ญาณี ศรีแสด. รายงานการวิจัย. ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการสาย ข และสาย ค ใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา. 2534.
ประสพสุข สิงหเจริญ. ทัศนคติของขาราชการสาย ข และสาย ค ที่มีตอแนวคิดในมหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐบาล ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. งานวิจัย , 2534
ศศิพรรณ ทัศนเทพ. กระบวนการการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย สภาพปจจุบัน ปญหา
และแนวทางแก ไ ข. วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะรั ฐ ศาสตร . จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540.
บทสัมภาษณ
กิตติพงษ หังสพฤกษ. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สัมภาษณ, 20
กันยายน 2543
ญาณี ศรีแสด. หัวหนาแผนกบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. สัมภาษณ, 2
กุมภาพันธ 2544.
เจาหนาที่ฝายวิชาการ. ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2544
เจาหนาที่ฝายบุคคล(แผนกสรรหาบุคคลากร). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. สัมภาษณ, 8
มกราคม 2544
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เอกสารอื่น ๆ
บันทึกขอความที่ ทม 0205(1)/0.203 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2535.
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารสถาบัน. อุดมศึกษา
ของรัฐไปสูควาเปนอิสระ ครั้งที่ 1/2534, 16 สิงหาคม 2534; ครั้งที่ 2/2534, 25 สิงหาคม
2534; ครั้งที่ 3/2534, 3 กันยายน 2534; ครั้งที่ 4/2534, 4 ตุลาคม 2534; ครั้งที่ 5/2534,
18 ตุลาคม 2534.
เทคโนโลยีสุรนารี, ขอมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของฝายวางแผน และพัฒนา, 2537.
(อัดสําเนา)
มหาวิทยาลัย. 4 ป มทส. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2537.
ธรรมนูญ โสภารัตน. ตัวแบบมหาวิทยาลัยในอนาคต : การวิเคราะหเชิงระบบ. เอกสารประกอบการ
สัมมนาเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยในอนาคต. (27-29 พฤษภาคม 2525)
หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0201/14678 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2534 จากรัฐมนตรีวาการ
ทบวงมหาวิทยาลัย ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
หนังสือสํานักงบประมาณดวนที่สุด นร.0410/22113 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2534 จากผูอํานวยการ
สํานักงานงบประมาณ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
หนังสือทบวงมหาวิทยาลัยดวนที่สุด ที่ ทม.0202/33137 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2534จาก
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
หนังสือที่ ทม.0202/ว.271 ลงวันที่ 10 กันยายน 2534 จากปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ
หนังสือที่ ทม.0319/081 ลงวันที่ 22 มกราคม 2535. จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ถึงปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย.
หนังสือพิมพตางๆ
เดลิมิเรอร. 18, 23มีนาคม 2535.
เดลินิวส. 23 มิถุนายน; 16 สิงหาคม; 14 ตุลาคม 2534; 2 8 มกราคม; 5, 15, 20, 22, 26,27
กุมภาพันธ; 1, 10, 19 มีนาคม 2535.
ไทยรัฐ. 22 กุมภาพันธ; 12 มีนาคม 2535.
แนวหนา. 18 มีนาคม 2535.

169
บานเมือง. 14, 17, 20 มีนาคม 2535.
มติชน. 8, 17 กรกฎาคม; 6 พฤศจิกายน 2534; 22 กุมภาพันธ; 17 มีนาคม 2535.
วัฏจักร.8,17 กรกฎาคม; 9พฤศจิกายน 2534; 21 มกราคม; 7, 12, 20, 24, 26 กุมภาพันธ; 7,
11, 20 มีนาคม 2535.
สยามรัฐ. 24, 30 พฤษภาคม 2534.
สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร และเหตุการณ ปที่ 17, ฉบับที่ 5 (31 มีนาคม – 6 กุมภาพันธ)
2535
สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร และเหตุการณ ปที่ 17, ฉบับที่ 7 (7 กุมภาพันธ – 13 กุมภาพันธ)
2535
สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร และเหตุการณ ปที่ 17, ฉบับที่ 9 (28 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม)
2535
สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร และเหตุการณ ปที่ 17, ฉบับที่ 10 (6 มีนาคม – 12 มีนาคม) 2535
สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร และเหตุการณ ปที่ 17, ฉบับที่ 11 (13 มีนาคม –19 มีนาคม)
2535
สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร และเหตุการณ ปที่ 17, ฉบับที่ 12 (20 มีนาคม - 26 มีนาคม)
2535
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ประวัติผูเขียน
นางสุวดี กษีรสกุล เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ที่กรุงเทพมหานคร จบ
การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป พ.ศ. 2529 ปจจุบันทํางานใน
ตําแหนงนิติกรของสํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

