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 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ” ผู้เขียนได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับข้อความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร 
สาธารณรัฐสิงคโปร์และไทย 
 จากการศึกษาพบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการได้รับการคุ้มครองในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ไม่เพียงพอ เนื่องจากการเกิดปัญหาเศรษฐกิจในไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540 จึงท าให้รัฐบาลมี
นโยบายลดจ านวนข้าราชการเพ่ือลดงบประมาณรายจ่ายของประเทศและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของสถาบัน อุดมศึกษาจากเดิมที่ เป็นสถาบัน อุดมศึกษาในส่วนราชการให้กลายมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐเพ่ือให้การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นอิสระจาก
ส่วนราชการ อีกท้ัง สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐจะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ของตนเอง ท าให้มีการบรรจุต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแทนที่อัตราว่างของต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ ง การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะเป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยในปัจจุบันมีบทบัญญัติกลาง คือ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ได้
ก าหนดการคุ้มครองให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดเพียงค านิยามและให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามที่ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ โดยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
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สายวิชาการมีสิทธิประกันสังคมและในบางสถาบันอุดมศึกษาได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการออมเงินไว้ในเวลาที่เกษียณอายุการท างาน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่มีความผูกพันกับองค์กรเพราะไม่มีความ
มั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสายงานในการอุดมศึกษาของไทย ซึ่ง
เมื่อเทียบกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ จะเห็นได้ว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของทั้ง
สามประเทศได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าปัญหาดังกล่าวควร
ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ของไทยหลังการเกษียณอายุการท างาน 
 ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรมี การก าหนดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและมีการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ขึ้นเพียงกองทุนเดียว โดยให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจากทุกสถาบันอุดมศึกษาเข้า
มาเป็นสมาชิกของกองทุนดังกล่าวและก าหนดในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งให้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของตนทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิก ซึ่งการจัดตั้งกองทุน
ดังกล่าวให้น ารูปแบบของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการมาปรับใช้  อาจมีความแตกต่างจาก
กองทุนบ า เหน็จบ านาญข้าราชการเ พ่ือให้ เกิดความเหมาะสม  ดังนั้นหากมีการก าหนด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และมีการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามที่
ผู้เขียนได้เสนอไปจะส่งผลให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีแรงจูงใจในการท างานและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์และกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาจะก่อให้เกิดความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและไม่เกิดภาวะสมองไหลในการอุดมศึกษาของไทยเพราะพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตน แม้ว่าจะไม่เทียบเท่ากับการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ในระบบราชการก็ตาม 
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 This thesis entitled “Legal problem concerning on the privilege’s protection 
of the institution higher education staffs particularly in academic” I researched ideas 
and theories about law, safeguard of staff privileges both in domestic and 
international of the institutions higher education such as France, United Kingdom, 
Singapore and Thailand. 
 According to the research, there is not enough protection of the institution 
higher education staffs particularly in academic due to economic crisis in 1997. 
Because of that, government needed to cut off some civil servants in order to 
decrease country expenditure. Another adjustment is to change from service control 
to government control. This can create separation from service. The institution higher 
education will have bill of establishment itself. As a result, many positions will be 
available for people in the institution higher education. Protection of staffs in the 
institution higher education especially in academic will follow by the institution 
higher education’s rules and the institutions higher education are not bound by labor 
law because of the State Universities Civil Service Act B.E. 2547 (2004) and amended 
in 2008. It determines protection of the University Civil Servants.  For staffs, the act 
had given definitions and protection privileges are followed by the institution higher 
education’s rules. This caused a problem with getting privileges of the institution 
higher education staffs particularly in academic. Staffs have rights in Social Security 
and some institutions higher education provide staffs as the Provident Fund to use 



(6) 
 

after retirement. Because of this, staffs do not have relations to institution, because 
their jobs positions are not stable. The bigger problem is that change of career in 
Thai higher education. After having international consideration, the privilege’s 
protection of the institution higher education staffs in academic in France, United 
Kingdom and Singapore are protected adequately and equitably. I strongly suggest 
that this problem need to solve abruptly for better life after retirement of the 
institution higher education staffs in academic in Thailand. 
 According to the study, the possible way to fix this problem is to make 
insignia and one pension fund which is the Institution Higher Education Pension Fund. 
Then, all staffs particularly in academic should be member of this fund. This process 
can be used by take the Government Pension Fund as a model. In conclusion, if 
insignia and this fund were created, staffs would likely to have more motivation in 
work, try to improve in their fields consistently, have stable position, good living and 
unchangeable of career in Thai higher education. 
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ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่
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อย่างยิ่งที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้เขียนในทุกเรื่องมาโดยตลอด ขอบคุณน้องชาย ตลอดจนญาติ
พ่ีน้องและเพ่ือนๆของผู้เขียนที่คอยสนับสนุนและให้ก าลังใจ 

คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้การช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าและให้ก าลังใจ
ผู้เขียนเสมอมา จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  อย่างไรก็ตามหากมีข้อบกพร่อง
หรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับค าแนะน าและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทมาก
ขึ้นในการปกครองตนเอง ท าให้เกิดการปฏิรูปบ้านเมืองซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวนั้นได้กระทบถึงการ
ปฏิรูประบบข้าราชการและการศึกษาของประเทศ โดยการจัดท าบริการสาธารณะทางด้านการศึกษา
ของรัฐนั้นได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในช่วงแรกสถาบันอุดมศึกษาของไทยอยู่ภายใต้การ
บริหารงานของระบบราชการที่เป็นรูปแบบการบังคับบัญชาจากส่วนกลาง ท าให้ไม่มีความเป็นอิสระ
มากเพียงพอตอ่การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเพราะต้องรอการสั่งการจากส่วนกลางก่อนจึงจะ
สามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้ ท าให้เกิดปัญหาแก่การอุดมศึกษาของไทยที่มีการ
บริหารงานที่ไม่คล่องตัวและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์สากลของการอุดมศึกษาที่ต้องการความเป็น
อิสระและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้เกิดแนวความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สถาบันอุดมศึกษาจากเดิมที่สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในส่วนราชการให้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นอิสระต่อการบริหารงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลาง ท าให้การแก้ไขปัญหาของ
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการไปได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐแต่ละแห่งจะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเป็นของตนเองและมีสภา
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางการบริหารงานทั้งการบริหารงานด้านบุคคล บริหารงานด้าน
วิชาการและการบริหารงานด้านงบประมาณ ทรัพย์สินและพัสดุ กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐและรัฐเป็นเพียง
ผู้ก าหนดนโยบายกลางให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปปฏิบัติและมีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
เท่านั้น  
 อย่างไรก็ตามแนวความคิดดังกล่าวกลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติ
ขจร โดยมีเพียงการจัดตั้ง “ทบวงมหาวิทยาลัย” ขึ้นเพ่ือดูแลสถาบันอุดมศึกษาแทน “ส านัก
นายกรัฐมนตรี”เท่านั้น จึงท าให้การบริหารงานยังคงขึ้นอยู่กับส่วนราชการเช่นเดิมไม่เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการต่างๆ  
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 ต่อมาในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2540 จึงได้มีนโยบายการน า
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการให้กลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐอย่างจริงจังมากขึ้น 
เนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะลดงบประมาณรายจ่ายในส่วนราชการลง รวมถึงความต้องการความ
คล่องตัวในเรื่องการบริหารงานในด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนได้ตรงตามตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น และผลประโยชน์ตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับเทียบเท่ากับการท างานในองค์กรของ
เอกชน จากเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงท าให้ภาครัฐหยุดการบรรจุบุคลากรในต าแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และเรียกต าแหน่งที่บรรจุเข้ามาใหม่นั้นว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” โดย
อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับมีความแตกต่างจากของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยเฉพาะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ซึ่งเป็นการจูงใจให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมเปลี่ยนสถานะของตนมาเป็นพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาสายวิชาการและจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศ
เข้ามาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการด้วยค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งการบรรจุเข้าท างาน
ในต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้นจะเข้ามาโดยการท าเป็นสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ และมีการประเมินการต่อสัญญาจ้างซึ่งแตกต่างจากของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่สามารถรับราชการไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการและไม่มีการประเมินการต่ออายุการท างาน โดย
สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างมากเพราะท าให้การก าหนดสิทธิประโยชน์และผลตอบแทน
ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้ก าหนด  
 จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว  ท าให้ในสถาบันอุดมศึกษามี
บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึงเกิดความเหลื่อมล้ าและความแตกต่างกันใน
เรื่องสิทธิประโยชน์ที่บุคลากรทั้งสองประเภทจะได้รับ เนื่องจากหากเป็นบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเช่นข้าราชการคนหนึ่งซึ่ง เป็น
เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการได้รับการคุ้มครอง แต่หากเป็นบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา การได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จะเป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาใน
แต่ละแห่งเป็นผู้ก าหนดซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและแตกต่างกัน
ออกไปในระหว่างสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ด้วยกันเอง เนื่องจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการบางกลุ่มจะได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนอีกกลุ่ม
หนึ่งจะได้รับค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนใน
การได้รับค่าตอบแทน นอกจากนี้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการคงได้รับสิทธิประโยชน์
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นอกเหนือจากที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดให้เพียงการได้รับสิทธิตามประกันสังคมที่คุ้มครองการดูแล
เฉพาะผู้ประกันตนไม่ได้คุ้มครองไปถึงบุคคลในครอบครัวของผู้ประกันตนและการจัดตั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการออมเงินไว้ใช้ในเวลาเกษียณ ซึ่ งการจัดตั้ง
กองทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นในบางสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นโดยจะมีการจัดตั้งกองทุนในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมีทรัพย์สินมากเพียงพอต่อการบริหารงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์อัน
เกี่ยวกับสวัสดิการหลังการเกษียณอายุการท างานถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการด ารงชีวิต
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เพราะเม่ือหลังการเกษียณอายุการท างานแล้วพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเหล่านั้นถือว่าเป็นเพียงบุคคลที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่การ
อุดมศึกษาเท่านั้นแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลเหมือนเช่นข้าราชการที่ยังได้รับบ าเหน็จบ านาญจากรัฐ
หลังการเกษียณอายุราชการเพราะมีกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่
มั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จึงส่งผลให้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเหล่านี้ไม่มีความผูกพันต่อองค์กรและเกิดการเปลี่ยนสาย
งานที่เรียกว่าภาวะสมองไหลในสถาบันอุดมศึกษาของไทย แม้ว่าจะมีการก าหนดอัตราเงินเดือนและ
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับให้สูงกว่าข้าราชการเพ่ือเป็นการจูงใจในการท างานก็ตาม แต่การก าหนด
ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาสายวิชาการ อันเนื่องมาจากไม่ได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้รับ เพียงเพราะสถาบันอุดมศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณจากภาครัฐไปแล้ว
สามารถท าการจัดสรรงบประมาณเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งภาครัฐไม่ได้ค านึงถึงความมั่นคงในชีวิต
ความเป็นอยู่ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการแต่อย่างใดโดยเฉพาะหลังการเกษียณอายุ
การท างาน 

บทบัญญัติกลางในปัจจุบันที่ได้มีการบังคับใช้ในกรณีดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นเพียงบทบัญญัติที่คุ้มครอง
การท างานและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้ก าหนดโดยผ่านองค์การในสถาบันอุดมศึกษาที่
เรียกว่า สภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่มีความเหลื่อมล้ ากันไป 

 ดังนั้นจึงสมควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการอันเกี่ยวกับการได้รับความคุ้มครองหลังการเกษียณอายุ เพ่ือเป็น
หลักประกันให้เกิดความมั่งคงและคลายความกังวลในการใช้ชีวิตของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
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สายวิชาการ เพราะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพ
ของการศึกษาและเป็นก าลังส าคัญที่จะผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานเพ่ือไปพัฒนาประเทศ หาก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ได้รับการเหลียวแล จะท าให้การอุดมศึกษาของไทยไม่
สามารถมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1.  เพ่ือศึกษาข้อความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
 2.  เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในต่างประเทศและประเทศไทย 
 3.  เพ่ือศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  
 4.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
 

1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 
 กฎหมายในปัจจุบันที่ก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าระบบราชการ ซึ่งมีเพียงการให้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการอยู่ในประกันสังคมนั้นถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่น้อยกว่า
สิทธิประโยชน์ของภาครัฐที่ให้แก่ข้าราชการ เนื่องจากสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการได้รับจะคุ้มครองการ
ดูแลรักษาครอบคลุมไปถึงครอบครัวของข้าราชการและมีการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
เพ่ือเป็นหลักประกันหลังการเกษียณอายุราชการ ดังนั้นการก าหนดสิทธิประโยชน์ดังกล่าวที่ให้แก่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้นไม่ เ พียงพอ ซึ่ ง เป็นสาเหตุ ให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่มีความผูกพันกับองค์กรและมีการเปลี่ยนสายงานขึ้น จึงสมควรมีการ
แก้ไขกฎหมายและจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 เป็นการศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ ยนสถานะของ
สถาบันอุดมศึกษาจากเดิมที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการให้กลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ  กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้น
ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เท่าที่ควรและการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้วิธีการศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต าราวิชาการ บทความ ตลอดจนถึงข้อมูลที่ได้จาก
อินเตอร์เน็ต ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 

 

1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
 
 1. ท าให้ทราบถึงข้อความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
 2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในต่างประเทศและประเทศไทย 
 3. ท าให้ทราบถึงปัญหาและผลการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  
 4. ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
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 บทท่ี 2  
 

ข้อควำมคิดและทฤษฎทีีเ่กี่ยวกับกำรอุดมศึกษำและกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำร 

 
 การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาอันเกี่ยวกับข้อความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ซึ่งจะมีการกล่าวถึงตั้งแต่การจัดการ
อุดมศึกษาของรัฐนั้นเป็นการบริการสาธารณะอย่างหนึ่งที่รัฐจะต้องเข้ามาเป็นผู้ด าเนินการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนทุกคนภายในรัฐของตนนั้นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ความเสมอภาคไม่มีการแบ่งชนชั้นของประชาชนที่จะเข้ามามีสิทธิได้รับการศึกษา อีกทั้งการศึกษา
ดังกล่าวที่รัฐได้จัดท าขึ้นมานั้นจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพ่ือท าให้การศึกษามีความทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เมื่อรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการการอุดมศึกษาแล้วจึงต้องมี
การศึกษาถึงการจัดองค์กรการศึกษาของรัฐซึ่งจะมุ่งเน้นการศึกษาไปที่การจัดองค์กรทางการศึกษา
ของไทย โดยจะมีการศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางอุดมศึกษาของประเทศตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งเป็นช่วงระยะที่ท าให้เกิดสถาบันอุดมศึกษาในไทยอย่างจริงจัง โดยช่วงสมัยตั้งแต่
สุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น การศึกษาของไทยไม่ได้มีแบบแผนเหมือนเช่นในปัจจุบัน ซึ่ง
จะมีการเรียนการสอนตามวัดเป็นส่วนใหญ่ โดยพระภิกษุสงฆ์จะเป็นผู้สอน ต่อมาในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ รวมถึงการที่พระองค์ทรงให้
ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากในสมัยนั้นได้มีชาวต่างประเทศเข้ามาในไทยเป็น
จ านวนมาก จึงท าให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในสหวิทยาการด้านต่างๆ และศาสนา ประกอบกับการ
เสด็จประพาสไปยังต่างประเทศของพระองค์ จึงท าให้ทรงตระหนักว่าไทยนั้นมีการพัฒนาที่ล้าหลัง
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก การศึกษาจึงจ าเป็นต้องเข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศ 
 เมื่อการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นอิสระและไม่มีความคล่องตัว เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาของไทยนั้นอยู่ในส่วนราชการ จึงท าให้การบริหารงานมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและ
ยุ่งยากไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงได้เกิดแนวความคิดท่ีจะให้สถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการ
กลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เพ่ือให้การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความ
คล่องตัว เป็นอิสระไม่ยึดโยงกับระบบราชการ แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมีความเป็น
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อิสระต่อการบริหารงานบุคคล บริหารงานด้านการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารงาน
ด้านวิชาการ แต่ยังคงต้องได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบจากทางภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารงาน
ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายที่รัฐเป็นผู้ก าหนดและเกิดความโปร่งใส ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลด้านอุดมศึกษา โดยในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะมี
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีเป็นผู้บริหารนโยบาย
ดังกล่าว อีกทั้ งมีสภาคณาจารย์ ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ งของ
สถาบันอดุมศึกษา 
 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการกลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ท าให้
สถานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เป็นข้าราชการมาเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการจูงใจให้บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นข้าราชการเปลี่ยนมาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเพ่ือ
ต้องการลดงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการลง จึงได้ก าหนดค่าตอบแทนที่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับเพ่ิมขึ้น 1.7 เท่าของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับซึ่งมีความแตกต่างจากข้าราชการ และในแต่ละสถาบันอุดมศึกษามีการ
ก าหนดเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป จึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
  

2.1  ทฤษฎีและแนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของรัฐในฐำนะกำรบริกำร    
สำธำรณะ 

  
การศึกษาในส่วนนี้จะเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดของการจัดการศึกษาของรัฐ ซึ่งเป็น

เรื่องทีเ่กี่ยวกับการบริการสาธารณะที่รัฐจะต้องเป็นผู้จัดท าให้กับประชาชนภายในรัฐของตน เนื่องจาก
การศึกษานั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่ พ้ืนฐานของรัฐที่จะต้องจัดท าขึ้นมา โดยการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมาท าหน้าที่ใน
การด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในด้านการศึกษา 
 

2.1.1  ทฤษฎีว่ำด้วยกำรบริกำรสำธำรณะ   
การบริการสาธารณะนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินภารกิจของรัฐ เพ่ือมุ่ง

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนภายในรัฐ เนื่องจากการบริการสาธารณะเป็นภารกิจพ้ืนฐาน
ที่รัฐจะต้องจัดท าข้ึนเพ่ือให้ประชาชนของตนได้รับการบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคและก่อให้เกิด
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ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่รัฐได้จัดท าขึ้นมา เพราะการจัดท าบริการสาธารณะ
จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้ารับบริการของประชาชนแต่ละราย 

 2.1.1.1  ค านิยามของการบริการสาธารณะ 
 การพิจารณาค านิยามของ “บริการสาธารณะ” อาจพิจารณาได้จากค านิยามตาม

หลักกฎหมายปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและหลักกฎหมายปกครองของไทย 1 เนื่องจาก
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายปกครองของทั้งสองประเทศมีความ
ใกล้เคียงกันอย่างมาก เพราะไทยได้น าแนวความคิดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาเป็นแบบแผนในการวาง
หลักกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายปกครองของประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสยังได้ให้ความส าคัญกับการบริการสาธารณะซึ่งถือเป็นการด าเนินภารกิจที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ของรัฐด้วย 

 ค านิยามของบริการสาธารณะตามหลักกฎหมายปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น 
การบริการสาธารณะเป็นการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง ได้แก่ รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ รวมถึงการที่ฝ่ายปกครอง
ได้มอบหมายให้องค์กรเอกชนจัดท าบริการสาธารณะด้วย ซึ่งการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
เอกชนจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายปกครอง และการกระท าดังกล่าวที่ฝ่ายปกครองได้กระท า
ไปหรือมอบหมายให้องค์กรเอกชนกระท าไปนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน2  

 ในส่วนของไทย การให้ค านิยามเกี่ยวกับการบริการสาธารณะได้รับอิทธิพลมาจาก
ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร กาญจนดุล ได้ให้ค านิยามไว้ ว่า “บริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่
ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชน”3  ซึ่งจากค านิยามดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่า การบริการ
สาธารณะนั้นเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครอง ในกรณีที่ ฝ่าย
ปกครองได้มอบหมายให้เอกชนเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะและการจัดท าบริการสาธารณะมี

                                                           

 1 กฤษณา จันทรโอฬาร, ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนสถำนะของ
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐในระบบรำชกำรไปเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐบำล (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543), หนา้ 72. 

2 นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2555), หน้า 336-338. 

3 ประยูร กาญจนดุล, กฎหมำยปกครอง (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2523), หน้า 79. 



9 
 

วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  โดยการจัดท าดังกล่าวต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อให้บริการสาธารณะที่จัดท าขึ้นมาตรงตามความต้องการของประชาชน
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการจัดท าบริการสาธารณะจะต้องด าเนินการตลอดเวลา หาก
หยุดชะงักลงเมื่อใดจะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย รวมทั้งต้องให้ประชาชนได้
เข้าถึงบริการสาธารณะนั้นอย่างเท่าเทียมกัน เพราะการจัดท าดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประชาชนทุกคน
ไม่ใช่จัดท าขึ้นมาเพ่ือคนหนึ่งคนใด หากเป็นเช่นนั้นแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการจัดท าบริการสาธารณะ 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากค านิยามเกี่ยวกับการบริการสาธารณะดังกล่าวข้างต้น อาจ
สรุปได้ว่า การบริการสาธารณะนั้นเป็นการด าเนินการที่เป็นอ านาจของฝ่ายปกครองที่จะต้องกระท า 
ไม่ว่าฝ่ายปกครองจะเป็นผู้ด าเนินการแทนหรือมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการก็ตาม โดยการ
กระท าดังกล่าวจะต้องมุ่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

 การจัดท าบริการสาธารณะจะต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างงานที่จะท าและตัว
บุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งกล่าวได้ว่าฝ่ายปกครองที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติงานเพ่ือให้งานที่ท านั้นส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หาก
ได้กระท านอกเหนือจากที่รับผิดชอบหรือไม่กระท าการตามที่ตนมีหน้าที่กระท าแล้ว จ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่นอกเหนือความรับผิดชอบหรือละเว้นหรืองดเว้น
การกระท าดังกล่าว ซึ่งการจัดท าบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองต้องค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากการจัดท าบริการสาธารณะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
และตอบสนองต่อความต้องการประชาชน เพ่ือท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น 

 ในปัจจุบันการจัดท าบริการสาธารณะโดยฝ่ายปกครองจัดท าเป็น 3 รูปแบบ4 คือ 
 1.  ราชการ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม รวมถึง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให้ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอย่าง

เอกชน แต่รัฐวิสาหกิจนั้นถือว่าเป็นองค์การของรัฐ 
 3.  เอกชน การจัดท าบริการสาธารณะของเอกชนจะได้รับมอบหมายจากฝ่าย

ปกครองให้เข้ามาจัดท าบริการสาธารณะในรูปของสัญญาสัมปทาน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย
ปกครอง 

  
 

                                                           

 
4 มาลี ทองภูสวรรค์, “บริการสาธารณะ,” ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยมหำชน 

หน่วยที่ 8-15, พิมพ์ครั้งที่ 29 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), หน้า 723. 
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2.1.1.2  ประเภทของการบริการสาธารณะ 
 การแบ่งประเภทของบริการสาธารณะนั้น ในระยะเริ่มแรกเป็นช่วงที่การจัดท า

บริการสาธารณะของฝ่ายปกครองเป็นไปเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและภายนอกประเทศ 5 
ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ท าให้การติดต่อสื่อสารต่างๆ เป็นไปได้โดยง่าย ความ
ต้องการของประชาชนในรัฐจึงมีมากขึ้นตามความเจริญดังกล่าว ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถจัดท า
บริการสาธารณะบางอย่างได้ ท าให้ต้องมอบหมายให้เอกชนเข้ามาด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ
นั้น โดยการจัดท าบริการสาธารณะของเอกชนคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายปกครอง ดังนั้น
บริการสาธารณะจึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ บริการสาธารณะทางปกครอง และบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งต่อมาได้มีการแบ่งประเภทของบริการสาธารณะ
ใหม่ๆ  ขึ้น โดยเกิดข้ึนตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าบริการสาธารณะประเภทนั้นๆ 6  

  1)  บริการสาธารณะทางปกครอง 
  บริการสาธารณะทางปกครองนั้นเป็นการกระท าที่เป็นหน้าที่ของฝ่าย

ปกครองโดยแท้จริงที่จะจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยส่วนใหญ่นั้นเป็น
เรื่องของการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนภายในรัฐ การจัดท าบริการสาธารณะ
ทางปกครอง ประชาชนไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะที่จะ
จัดท าขึ้นมา ท าให้การจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าว ฝ่ายปกครองไม่สามารถมอบหมายให้เอกชนเข้า
มาด าเนินการจัดท าแทนตนได้ ซึ่งได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ การป้องกันประเทศ 
และการคลัง เป็นต้น7 

  2)  บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
  บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีลักษณะการ

ด าเนินงานที่คล้ายคลึงกับการด าเนินการของเอกชน แต่เป็นการด าเนินการของฝ่ายปกครองหรือการที่
ฝ่ายปกครองมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นไปใน
ทางด้านเศรษฐกิจที่คล้ายกับการด าเนินธุรกิจของเอกชน กล่าวคือ การผลิต การจ าหน่ายและการ
ให้บริการ ซึ่งบริการสาธารณะประเภทนี้เน้นการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และผู้ใช้บริการ

                                                           
5 นันทวัฒน์ บรมานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 339. 

 
6
 เรื่องเดียวกัน, หน้า 342. 

 
7
 นันทวัฒน์ บรมานันท์, มำตรฐำนใหม่ของกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะระดับชำติใน

ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 80. 
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จะต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้บริการดังกล่าวด้วย จึงท าให้การบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมมีความแตกต่างจากบริการสาธารณะทางปกครอง8 

  3)  บริการสาธารณะอ่ืนๆ   
  บริการสาธารณะทางด้านอ่ืนๆ นั้นเกิดขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของการ

จัดท าบริการสาธารณะ เนื่องจากในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของประชาชนไม่ใช่มีเพียง
ให้ตนเองได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ที่ฝ่ายปกครองต้องจัดท าบริการสาธารณะทาง
ปกครองขึ้นหรือแม้กระทั่งการจัดท าบริการสาธารณะทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เน้นไป
ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการจัดท าบริการสาธารณะด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดท าบริการสาธารณะทางด้านการศึกษา การจัดท าบริการสาธารณะทางด้านกีฬา หรือการจัดท า
บริการสาธารณะทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 

  อย่างไรก็ตามแม้จะมีการจัดท าบริการสาธารณะทางด้านอ่ืนๆ เกิดขึ้นมา 
แต่โดยหลักแล้วประเภทของการบริการสาธารณะคงแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก กล่าวคือ บริการ
สาธารณะทางปกครองและบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ที่เป็นอ านาจของฝ่าย
ปกครองในการจัดท าหรือมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้จัดท า 

 2.1.1.3  หลักเกณฑ์ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 การจัดท าบริการสาธารณะนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ

เป็นฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดท าหรือฝ่ายปกครองได้มอบหมายให้เอกชนเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะก็
ตาม โดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วย 3 หลักเกณฑ์ กล่าวคือ หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่องและหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากเป็นการจัดท าบริการสาธารณะแล้ว
ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  โดยให้
ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการสาธารณะนั้นอย่างเท่าเทียมกัน และบริการสาธารณะดังกล่าวจะต้อง
มีอยู่ตลอดเวลาและต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด้วย  

  1)  หลักว่าด้วยความเสมอภาค 
  การจัดท าบริการสาธารณะนั้นไม่ได้จัดท าขึ้นมาเพ่ือให้ประโยชน์แก่บุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการจัดท าขึ้นมาเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน ดังนั้นการจัดท าบริการ
สาธารณะจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการด้วยความเสมอภาค ให้ทุกคนได้เข้าถึงบริการสาธารณะที่
รัฐได้จัดท าขึ้นมานั้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

                                                           

 
8
 เรื่องเดียวกัน, หน้า 81-85. 
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  2)  หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง 
  การจัดท าบริการสาธารณะนั้นถือว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ

ประชาชนภายในรัฐ เพราะความต้องการของประชาชนนั้นมีอยู่ตลอดเวลา9 ดังนั้นการจัดท าดังกล่าว
จึงต้องมีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ไม่สามารถที่จะหยุดชะงักได้ ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดความ
เสียหายและเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก10 ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดท าบริการ
สาธารณะที่ไม่ต่อเนื่องนั้น ฝ่ายปกครองต้องเข้ามาจัดการดูแลเพ่ือด าเนินการให้การบริการสาธารณะ
ด าเนินต่อไปอย่างไม่สะดุดหยุดลง 

  3)  หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
  การบริการสาธารณะที่จัดท าขึ้นมานั้นจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของประชาชนที่เป็นผู้ใช้บริการสาธารณะเหล่านั้น  เพราะ
เป้าหมายของการบริการสาธารณะจัดท าขึ้นเพ่ือมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนภายใน
รัฐ 

 ดังนั้นการบริการสาธารณะจะต้องด าเนินการไปโดยยึดถือหลักเกณฑ์พ้ืนฐาน 3 
ประการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือก่อให้เกิดความมุ่งหมายสูงสุดของการจัดท าบริการสาธารณะที่จัดท าขึ้น
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนภายในรัฐ 

 
2.1.2  กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรศึกษำ  
ในยุคปัจจุบันการศึกษาถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาสามารถเข้ามา

ขจัดปัญหาต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว เป็นต้น เมื่อ
ประชาชนในรัฐที่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศมีการศึกษา จะส่งผลให้ประเทศนั้นเกิดความ
เจริญก้าวหน้าและลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าในทุกชนชั้นของสังคม จึงท าให้รัฐเห็นความส าคัญใน
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนของตน รัฐจึงได้จัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาขึ้น ซึ่งถือว่า
เป็นบริการสาธารณะประเภทอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับความรู้
เพ่ือน ามาพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษานี้เป็นการจัดท าบริการ
สาธารณะของส่วนกลาง จะต้องมีกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการต่างๆ เข้ามาเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษา ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวของการ

                                                           

 
9
 บวรศักดิ์ อุวรรณโน, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3 ที่มำและนิติวิธี (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 

2538), หน้า 305. 
 10มานิตย์ จุมปา, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง เล่ม 1 ว่ำด้วยหลักทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), หน้า 112-113. 
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บริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากต้องยึดแนวการปฏิบัติงานของระบบราชการที่มี
ขั้นตอนมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  

การจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาท่ีถือว่าเป็นการจัดท าบริการสาธารณะประเภทอ่ืนๆ 
อันเนื่องมาจากการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงที่ฝ่ายปกครองเท่านั้น
ต้องเป็นผู้จัดท าเหมือนเช่นการจัดท าบริการสาธารณะทางปกครองที่เน้นความสงบสุขเรียบร้อยของ
ประชาชนภายในรัฐหรือเพียงเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเท่านั้น และไม่ได้เป็นบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เน้นการจัดท าบริการสาธารณะไปทางด้านเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจของเอกชนที่การจัดท าบริการสาธารณะนั้นจะต้องมีความคล่องตัว
มากกว่าบริการสาธารณะทางปกครอง 
 การจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษานี้ รัฐจะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน
ภายในรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา โดยการจัดท า
บริการสาธารณะด้านการศึกษาจะมีก าหนดไว้เป็นหลักในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
ภาคกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับ
สิทธิดังกล่าวและได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาที่ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย แม้ว่า
การจัดการศึกษานั้นจะเป็นการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ11  
 ดังนั้นแล้วเมื่อพิจารณาจากหลักตามรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่า การจัดท าบริการสาธารณะ
ทางด้านศึกษา รัฐต้องจัดท าให้แก่ประชาชนของตนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง แม้ว่า
รูปแบบของการจัดการศึกษาจะเป็นรูปแบบใดก็ตามต้องได้รับการคุ้มครองและสนับสนุนจากรัฐ
เช่นเดียวกัน ซึ่งบริการสาธารณะดังกล่าวประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
รัฐให้ความส าคัญต่อการให้การศึกษาแก่ประชาชนของตนเป็นอย่างมาก 

หลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาของรัฐในฐานะที่เป็นการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐ 
โดยทั่วไปแล้วรัฐจะใช้หลักเกณฑ์พ้ืนฐานที่เป็นการจัดท าบริการสาธารณะเหมือนกับการจัดท าบริการ
สาธารณะประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่า
ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้จะเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดเรื่องการจัด
การศึกษาของรัฐที่จัดท าข้ึนให้แก่ประชาชนภายในรัฐนั้นๆ  

                                                           

 11 มาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 
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เมื่อการจัดการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งที่รัฐจะต้องจัดท าขึ้นมา รัฐจะต้องให้ประชาชน
ทุกคนภายในรัฐได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ที่รัฐก าหนดไว้ ไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะมีฐานะทาง
สังคมเช่นใดก็ตาม โดยรัฐต้องออกกฎหมายให้ประชาชนทุกคนได้เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐ
จัดท าขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งตามหลัก
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดให้ บุคคลทุกคนได้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่รัฐจัดท าให้ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวของรัฐเป็นการท าให้ประชาชน
ทุกคนในรัฐได้มีโอกาสในการเข้ารับการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน และการจัดท าบริการสาธารณะด้าน
การศึกษาดังกล่าว รัฐจะต้องจัดท าอย่างต่อเนื่องในการให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยที่รัฐจะปฏิเสธ
การจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนไม่ได้ เพราะการจัดท าบริการสาธารณะ
ดังกล่าวต้องเน้นความต่อเนื่อง จะหยุดชะงักลงไม่ได้ ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการ
ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประชาชนในประเทศไม่มีองค์
ความรู้มากพอที่จะน าสหวิทยาการทางด้านต่างๆ มาพัฒนาประเทศ อีกทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการศึกษาของรัฐต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กล่าวคือ ในปัจจุบันนั้นการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้เท่าทันหรือก้าวไกลกว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ดังนั้น
หลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนบุคลากรทางด้านการสอน จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
ต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน 

เพราะฉะนั้นการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาของรัฐ รัฐต้องจัดท าให้ประชาชนทุก
คนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และการจัดการศึกษานั้นต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่
ท าให้ประชาชนได้ความเดือดร้อนเสียหายต่อการเรียนรู้ รวมถึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องการต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการในด้านการศึกษาของ
ประชาชน 

 

2.2  กำรจัดองค์กรทำงกำรอุดมศึกษำของรัฐในไทย 
 
 การจัดองค์กรทางการอุดมศึกษาของรัฐในไทยในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางการศึกษาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยและสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย รวมถึง
เจตนารมณ์ของการอุดมศึกษา อีกทั้งศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ
รัฐ ซึ่งจะศึกษาถึงแนวความคิดและสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ การบริหารงาน 
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การก ากับตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาและการจัดองค์กรการศึกษา รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
 2.2.1  ข้อควำมคิดเกี่ยวกับกำรจัดองค์กรกำรอุดมศึกษำของรัฐในไทย 

การจัดองค์กรการอุดมศึกษาของไทยในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีการจัดการที่เป็นแบบแผนเหมือน
เช่นในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการให้ความส าคัญกับการศึกษามากข้ึนมาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามจากจากการล่าอาณานิคมของประเทศต่างๆ ใน
ยุโรป12เพ่ือต้องการยึดครองประเทศที่ด้อยกว่าตนให้อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของตน ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศล่าอาณานิคมในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้มีการคบค้า
สมาคมกับชาวต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีทางด้านการทูต การ
แลกเปลี่ยนความรู้ในสหวิทยาการด้านต่างๆ การจ้างชาวต่างประเทศให้เข้ามาปฏิบัติงาน รวมถึงใน
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการส่งคนไทยไปเรียนต่อยังต่างประเทศ
เพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นกลับมาพัฒนาประเทศของตน ถือได้ว่าเป็นการสร้างความ
ทันสมัยเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้น และเมื่อหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท าให้
การศึกษาของไทยเริ่มเป็นรูปร่างมากขึ้น มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนมาพัฒนา
ประเทศ เมื่อรูปแบบการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาไม่เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ควรจะเป็น จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาให้กลายมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐเพ่ือให้เกิดความอิสระต่อการบริหารงานภายใน โดยมีสภา
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นองค์การสูงสุดท าหน้าที่ในการวางนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ภายใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารงานให้ไปเป็นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
ก าหนดและมีสภาคณาจารย์ที่เป็นส่วนส าคัญทางด้านวิชาการ 

 2.2.1.1  พัฒนาการทางอุดมศึกษา 
 พัฒนาการทางอุดมศึกษาจะเป็นการศึกษาเกี่ยวการศึกษาของไทย โดยแบ่งออกเป็น 

3 ยุค กล่าวคือ การศึกษาในยุคแรกนั้นจะเป็นการศึกษาในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ที่การศึกษาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่วัดและพระภิกษุสงฆ์จะเป็นผู้ท าการสอน ซึ่งเป็นการศึกษาที่
ไม่มีแบบแผนและไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนในปัจจุบัน ยุคที่สองคือ การศึกษาที่เกิดขึ้ นก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเป็นยุคที่ให้ความส าคัญต่อการศึกษา เนื่องจากการเข้ามาของชาวต่างประเทศและ

                                                           

 12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รูปแบบและภำรกิจอุดมศึกษำ 
(กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, 2543), หน้า 109. 
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การเสด็จประพาสในต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ไทย ท าให้เห็นความแตกต่างของการศึกษาของ
ต่างประเทศและของไทยเป็นอย่างมาก และยุคสุดท้ายเป็นยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา
เป็นเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นเพ่ือมุ่งตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก่อนที่จะกลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของรัฐในปัจจุบัน 

  1)  การศึกษาในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 การศึกษาของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในรัช

สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษายังไม่เป็นรูปธรรมเหมือนเช่นในปัจจุบัน ซึ่ง
การศึกษาหาความรู้ต่างๆ จะเกิดขึ้นที่วัดเป็นส่วนใหญ่ เพราะวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนทุกคน จึง
เห็นได้ว่าการศึกษาในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้ชายจะได้รับการศึกษาในองค์
ความรู้ต่างๆ มากกว่าผู้หญิง โดยผู้หญิงจะต้องอยู่บ้านเพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวการงานบ้านงานเรือน
ต่างๆ เท่านั้น จึงเป็นช่วงที่ผู้ชายและผู้หญิงไม่มีความเสมอภาคกันในทุกๆ ด้าน 

 การศึกษาในสมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่วัด เป็นการเรียนการสอน
แบบไม่มีแบบแผน ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ท าให้ต้องมีการศึกษาภาษาบาลี ภาษาไทยและ
วิชาสามัญอ่ืนๆ โดยผู้ที่ท าการสอนจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนเจ้านายและบุตรของข้าราชการจะไปศึกษาหาความรู้ที่ส านักราชบัณฑิต13 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงริเริ่มการประดิษฐ์ตัว
อักษรไทยขึ้น ได้มีการเขียนหนังสือและเกิดวรรณคดีต่างๆ ขึ้น จึงท าให้ทราบถึงความเป็นอยู่และ
รูปแบบการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยได้เป็นอย่างดี 

 การศึกษาในสมัยอยุธยา ส่วนใหญ่ยังคงไม่แตกต่างจากการศึกษาในสมัย
สุโขทัยมากนัก กล่าวคือ การศึกษาจะเกิดขึ้นที่วัดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชน อีกท้ังพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดีและทรงท านุ
บ ารุงพุทธศานาอยู่ตลอด ท าให้ศาสนาพุทธกลายเป็นศาสนาประจ าชาติของไทย ยกเว้นเจ้านายและ
บุตรของข้าราชการที่จะท าการศึกษาที่ส านักราชบัณฑิต โดยการศึกษายังคงไม่มีแบบแผน เป็นเพียง
การศึกษาศาสนาพุทธและศีลธรรมอันดีที่ประชาชนทุกคนพึงมีและพึงปฏิบัติ ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเป็น
ผู้ท าการอบรมสั่งสอนเหมือนในสมัยสุโขทัย 

 ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถือว่าเป็นยุคทองแห่ง
วรรณคดี เนื่องจากมีวรรณคดีและกาพย์กลอนต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เป็นการแสดงถึงความ
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เจริญของการศึกษาในไทย จนท าให้เกิดแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ หนังสือจินดามณี เป็นการ
อธิบายถึงการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ซึ่งถือเป็นการศึกษาชั้นสูง หนังสือจินดามณีนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาภาษาไทยและเป็นแนวทางการศึกษาศาสนา เพ่ือก่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีของวัฒนธรรมไทย 

 เมื่อชาวต่างประเทศได้เข้ามาท าการค้าขายติดต่อกับไทยมากขึ้น ท าให้เกิด
การเรียนการสอนในองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ชาวต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนชาวไทย ไม่ว่า
จะเป็นศาสนา การสอนภาษาต่างประเทศและวิชาความรู้ที่จะน าไปประกอบอาชีพต่างๆ จึงท าให้ใน
สมัยอยุธยามีต าราเรียนต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ตามต าราเรียนที่มีค่าเหล่านั้นต้องถูกท าลาย
และสูญหายไปบางส่วน เพราะการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า 

 การศึกษาในสมัยกรุงธนบุรี ยังคงไม่มีความแตกต่างจากการศึกษาในสมัย
อยุธยา เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาบ้านเมือง เพราะได้กอบกู้เอกราชและท าการ
ประกาศอิสรภาพได้ส าเร็จหลังจากท่ีเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในครั้งนั้น ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธและพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ท าการสอน 

 การศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาในยุคนี้ไม่มีความแตกต่างจากการศึกษาในสมัยอยุธยา กล่าวคือ วัดเป็น
แหล่งรวมความรู้และวิทยาการต่างๆ โดยพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ท าการสอน และการศึกษาส่วนใหญ่จะ
เปิดโอกาสให้แก่ผู้ชาย โดยผู้หญิงจะได้รับการอบรมสั่งสอนอยู่ที่บ้าน ส่วนราชส านักและส านักราช
บัณฑิตเป็นที่ศึกษาของบุตรหลานข้าราชการ14 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีการฟ้ืนฟูวรรณคดี
ต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นแบบแผนในการศึกษาเล่าเรียน แต่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ศาสนาพุทธและศีลธรรม 
รวมทั้งในสมัยนั้นได้เกิดแบบเรียนต่างๆ ขึ้น ซึ่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตกเป็น
อย่างมาก เนื่องจากประเทศตะวันตกต้องการขยายอาณานิคมของตนเองจึงได้มีการล่าอาณานิคมใน
ประเทศต่างๆ ขึ้น ท าให้ต้องมีการเร่งพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาของไทย เพ่ือท าให้ไทยไม่ตกเป็น
เมืองขึ้นของประเทศตะวันตกเหมือนเช่นประเทศเพ่ือนบ้าน จึงมีการศึกษาภาษาอังกฤษและจัดตั้งโรง
พิมพ์ขึ้นเพ่ือท าการพิมพ์แบบเรียนให้แก่ประชาชนได้ท าการศึกษา 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนไทยมีความใกล้ชิดกับศาสนาเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจ าชาติของไทย เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงเป็นต้นแบบ
ของพุทธศาสนิกชนที่ดีและทรงท านุบ ารุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้การเรียนการสอนวิชาความรู้
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ต่างๆ จะอยู่ที่วัดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นที่พบปะของ
ประชาชนในสมัยนั้น ดังนั้นพระภิกษุสงฆ์จึงมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาของไทย เพราะ
พระภิกษุสงฆ์จะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั้งหลาย โดยการศึกษาจะเน้นไปใน
ทางการอบรมเก่ียวกับศีลธรรม จรรยาบรรณ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงภาษา ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาขอม  

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยได้มีการติดต่อค้าขาย เจริญสัมพันธไมตรี
กับชาติตะวันตกมากขึ้น ท าให้มีการเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และเกิดการศึกษาในองค์ความรู้
ใหม่ๆ  ที่ชาติตะวันตกได้เข้ามาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในไทย ท าให้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเริ่มมี
การปรับปรุงและส่งเสริมการศึกษามากขึ้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกที่ต้องการขยาย
อาณานิคมและความต้องการเป็นเอกราชของไทย และการศึกษาในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ารับการศึกษา อีกทั้งการเรียนการสอนในสมัยนั้น
ไม่ได้มีแบบแผนและเสียค่าใช้จ่ายเหมือนเช่นในปัจจุบัน 

 2)  สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
 การพัฒนาการเกี่ยวกับอุดมศึกษาไทยซึ่งมีแนวความคิดที่ต้องการจัด

การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในช่วงที่มีการขยายอาณานิคมของประเทศตะวันตก ท าให้ชาติ
ตะวันตกเข้ามาท าการติดต่อค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีทางด้านการทูตกับไทย ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้
เองที่ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ต่างๆ มาสู่ประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การแพทย์ การพิมพ์ และการศึกษา เป็นต้น15 การเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่มาจากพ่อค้า
และหมอสอนศาสนา อีกทั้งแนวความคิดด้านการจัดการอุดมศึกษาของไทยมาจากการเสด็จประพาส
ต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ไทย16และการศึกษาดูงานของข้าราชการไทย ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน
ประการส าคัญที่ท าให้พระมหากษัตริย์ไทยทรงตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต่างประเทศเป็น
พระองค์แรก ท าให้พระองค์ทรงเห็นความแตกต่างในเรื่องความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ อย่าง
มากมายของประเทศตะวันตกที่มีความเจริญและเป็นอารยประเทศมากกว่าไทยเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะด้านการศึกษาถือว่าเป็นด้านที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
และเป็นอารยประเทศที่มีความเจริญได้ทัดเทียมเท่ากับประเทศในชาติตะวันตก กล่าวคือ หาก
ประชาชนในไทยได้รับการศึกษาแล้วจะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้สามารถน าความรู้เหล่านั้น
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงใช้ในการพัฒนาประเทศ เพราะในสมัยนั้นต้องการให้ประชาชน
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ได้รับการศึกษาเพ่ือที่จะได้เข้ามาเป็นข้าราชการเพ่ือพัฒนาประเทศ ถือว่าเป็นจุดก าเนิดของการ
อุดมศึกษาในไทย จึงท าให้รัฐต้องพัฒนาการศึกษาตามแบบแผนของการศึกษาในประเทศตะวันตก ซึ่ง
การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสมัยนั้นถือว่าเป็นรากฐานของสถาบันอุดมศึกษาในระยะเวลา
ต่อมา17 

 จากแนวความคิดดังกล่าว ท าให้เป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาการ
อุดมศึกษาของไทย จึงเกิดการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2459 โดยก่อน
หน้าที่จะมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกขึ้นนั้นได้มีสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพระดับต่ ากว่า
ปริญญามีอยู่ด้วยกัน 5 สถาบัน18 กล่าวคือ 

 1. โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ของกระทรวงธรรมการ ท าหน้าที่ในการผลิต
ครู ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู และได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือน ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2459 

 2. โรงเรียนราชแพทยาลัย เป็นการศึกษาทางด้านการแพทย์และต่อมาได้
รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2459 

 3. โรงเรียนมหาดเล็ก ซึ่งถือก าเนิดมาจากส านักฝึกหัดวิชาข้าราชการพล
เรือนและต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ  เป็นโรงเรียนข้าราชการพล
เรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นได้รวมเข้าเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2459 

 4. โรงเรียนปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นมา
เพ่ือท าการอบรมบุคคลให้เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง 

 5. โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม เป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับ
การศึกษาทางด้านกฎหมาย ต่อมาได้โอนไปสมทบกับคณะนิติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโอนไปเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาจะพบว่าสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 5 แห่งนี้เกิดขึ้นมาตามความ
ต้องการของสังคมในสมัยนั้นที่ต้องการผลิตคนที่มีความรู้เพ่ือไปรับราชการก่อนที่จะได้ให้ความส าคัญ
ต่อการศึกษาอย่างจริงจังจึงได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2459 ที่มี
การรวมสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 5 แห่งแล้วสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงท าให้วัตถุประสงค์
ของการศึกษานั้นไม่ใช่เพียงต้องการผลิตคนไปเป็นข้าราชการอีกต่อไป อย่างไรก็ตามการอุดมศึกษาใน

                                                           

 17กฤษณา จันทรโอฬาร, เรื่องเดิม, หน้า 14.  
18

 วิจิตร ศรีสอ้าน, เรื่องเดิม, หน้า 19-21. 
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สมัยก่อนการเปลี่ ยนแปลงการปกครองนั้นยั ง ไม่ เป็นไปตามแนวความคิดของการก่อตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง 

 3)  สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
 ในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองที่มีความส าคัญ

เป็นอย่างยิ่งของไทย คือการเปลี่ยนจากการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงท าให้มุ่งเน้นความส าคัญไปที่การศึกษา เพราะการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปกครองดังกล่าว ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของประชาธิปไตย จึงต้อง
ให้การศึกษาแก่ประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบของการเมืองและการปกครองประเทศ
ในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นนโยบายประการส าคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์และการเมือง แม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจะมาจากโรงเรียนกฎหมาย
ของกระทรวงยุติธรรมก็ตามที่เน้นการเรียนการสอนไปในทางกฎหมายและการเมือง และต่อมาได้มี
การเพ่ิมการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์เข้าไป19 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก
ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามระบอบประชาธิปไตยและต่อมาได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นการจัดตั้งขึ้นตามความ
ต้องการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับด้านการแพทย์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย  
มหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือส่ งเสริมการ
เกษตรกรรมให้มีความก้าวหน้า และมหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ท าให้ต้อง
มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองและการ
ปกครอง ท าให้เกิดแนวความคิดที่จะรวมสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 5 แห่งดังกล่าวข้างต้นเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษา ให้กลายเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวแต่จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษา
ค้นคว้าและการท าวิจัยด้วย ท าให้เกิดความแตกต่างจากการศึกษาในระดับโรงเรียน20  เพ่ือให้เกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ๆ น ามาพัฒนาประเทศรวมถึงพัฒนาด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาด้วย อย่างไรก็
ตามการรวมสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 5 แห่งดังกล่าวเข้าด้วยกันจะเป็นเพียงเรื่องในอุดมคติ แต่ในสมัย
ของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชน์ หัวหน้าคณะปฏิวัติในสมัยนั้นได้มีนโยบายให้น าสถาบันอุดมศึกษาที่

                                                           

 19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24. 
 20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
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สังกัดอยู่ในกระทรวงต่างๆ มาสังกัดอยู่กับส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ก าหนดนโยบายกลางให้แก่ทุกสถาบันอุดมศึกษาน าไปปฏิบัติเป็นแบบแผนเดียวกันและเพ่ือให้การ
พัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสอดคล้องต่อความต้องการในสมัยนั้น จึงท าให้การพัฒนาประเทศกับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง และมีการใช้ระบบสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการบริหาร
จัดการภายในของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา แต่การบริหารงานของสภาสถาบันอุดมศึกษายังคงไม่มี
ความเป็นอิสระ เพราะสถาบันอุดมศึกษาต้องพ่ึงงบประมาณจากภาครัฐในการบริหารงานภายใน 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งผลิตผู้มีความรู้ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

 เมื่อการศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือประการส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก จึงได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค ท าให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น 

 เมื่อมีการขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค จึงท าให้เกิด
แนวความคิดท่ีมุ่งเน้นการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี เนื่องจากหากมีการศึกษาต่อในต่างประเทศ 
จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและการศึกษาต่อในต่างประเทศอาจไม่สัมพันธ์ต่อความต้องการของไทย จึง
ได้มีการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development 
Administration) ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยเน้นการเรียนการสอนและการท าวิจัยเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการบริหารและการพัฒนา ท าการวิจัยส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง21 
  แม้ว่าจะมีการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น แต่การขยายโอกาส
ดังกล่าวยังไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
เพราะต้องมีการสอบแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงได้เกิดแนวความคิดของ
สถาบันอุดมศึกษาเปิดขึ้นมา เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง กล่าวคือ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในปี พ.ศ. 2514 อีกทั้งมีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าขึ้นในปี
เดียวกันเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้แก่ประชาชน 
  เมื่อมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของการพัฒนา
ประเทศแล้ว ท าให้ในระยะเวลาเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยจากเดิมที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีมาเป็นสังกัดในทบวงมหาวิทยาลัยเ พ่ือวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและเพ่ือให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

                                                           

 
21 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509  
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  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในระยะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการให้
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ขึ้นมาเป็น
จ านวนมากเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน เนื่องจากในสมัยนั้นการศึกษาถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  2.2.1.2  เจตนารมณ์ของการอุดมศึกษา 
 เมื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางอุดมศึกษาของไทยในตอนต้น จะพบว่า
การศึกษาของไทยในแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและความต้องการของสังคมในสมัย
นั้นๆ โดยในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โกสินทร์ตอนต้น การศึกษาไม่มีแบบแผนใดๆ เป็น
การศึกษานอกระบบที่ไม่ได้ท าการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการเรียนกันที่วัดเป็นส่วนใหญ่
และพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ท าการสอน โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธและศีลธรรม อีกทั้งในสมัย
ดังกล่าวผู้ชายและผู้หญิงไม่มีความเท่าเทียมกัน จึงท าให้ผู้ชายได้รับการศึกษามากกว่าผู้หญิง ส่วน
ผู้หญิงนั้นจะได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการบ้านการเรือนที่บ้าน ต่อมาในช่วงก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อไทยมี
การติดต่อกับชาวต่างประเทศมากขึ้นและการเสด็จประพาสต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ไทย ท า
ให้เห็นความแตกต่างในด้านความเจริญต่างๆ ของทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเมืองและการ
ปกครอง รวมถึงการศึกษา เป็นต้น จึงท าให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษา โดยมีการจัดตั้ง
โรงเรียนต่างๆ ขึ้นเพ่ือท าการสอนให้แก่ประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรไปเป็น
ข้าราชการในการพัฒนาประเทศต่อไป จนท าให้เกิดสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทย คือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นในปี พ.ศ. 2459 และในสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้เกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
การเมือง และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ เมื่อไทยได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนเริ่มได้รับความเท่าเทียมกันและให้
ความส าคัญของการศึกษามากข้ึน จึงต้องมีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนได้เข้ารับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยในช่วงนั้นสถาบันอุดมศึกษาของไทยจะเน้นไปที่การสอนเพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชนในลักษณะวิชาชีพชั้นสูงเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เหล่านั้นไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ เหตุผลประการดังกล่าวนี้เองที่ท าให้ สถาบัน 
อุดมศึกษาของไทยไม่เป็นไปตามหลักสากล กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาของไทยมุ่งเน้นการสอนเพียง
อย่างเดียว ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาค้นคว้าท าการวิจัยเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ น ามาพัฒนา
ประเทศเหมือนเช่นสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ อีกทั้งการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษายัง
ไม่มีความคล่องตัวและมีอิสระมากเท่าท่ีควร 
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 ดังนั้นจึงท าให้วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของอุดมศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัยและความต้องการของสังคมในสมัยนั้นๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะสากล 
มีดังนี ้

 1. มุ่งบุกเบิก แสวงหา บ ารุงรักษา และถ่ายทอดความรู้เพ่ือสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 2. ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการชั้นสูงที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อความเจริญของมนุษยชาติ 

 3. ท านุบ ารุง ส่งเสริม ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาของไทยในระยะเริ่มแรกจะเน้นไปที่การเรียนการสอนเพียง

อย่างเดียวก็ตาม ต่อมาเมื่อได้มีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น ท าให้แนวความคิดเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นไปทางการสอนได้เปลี่ยนแปลงไป โดยสถาบันอุดมศึกษานั้นจะต้องมีการท า
การวิจัยเ พ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาคงมีหน้าที่ให้การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดความหวงแหนและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาไทยจึงก าหนดไว้  4 
ประการ22 คือ 

 1. การถ่ายทอดความรู้ หมายถึง การสอนวิชาต่างๆ เพ่ือพัฒนาสังคมให้มีความรู้
และทักษะในวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

 2. การแสวงหาความรู้ใหม่ หมายถึง การวิจัยและพัฒนาเพ่ือค้นคว้าหาความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม 

 3. การช่วยเหลืออ านวยประโยชน์แก่สังคม หมายถึง การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม การชี้น าสังคมและการวิพากษ์วิจารณ์ 

 4. การส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจภูมิปัญญาไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ ส่งเสริมและท านุบ ารุงให้
เจริญควบคู่กันไปกับสังคม 

 เพราะฉะนั้นจึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยไม่ได้เป็นเพียงสถาบันอุดมศึกษาที่
เน้นแต่การสอนเท่านั้น แต่ยังคงเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามหลักสากลของสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ 
การท างานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ การบริการทางวิชาการแก่สังและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 

                                                           

 22 วิจิตร ศรีสอ้าน, เรื่องเดิม, หน้า 10-11. 
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2.2.2  แนวควำมคิดเกี่ยวกับสถำบันอุดมศึกษำในก ำกับของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐนั้นเกิดขึ้นจากความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการภายใน

ของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เพ่ือท าให้เกิดความ
คล่องตัวและมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นในการบริหารงานภายใน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแต่ละแห่งจะเป็นผู้ก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินที่สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐจะมีอ านาจมากข้ึนในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นอาจเป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาจากภาครัฐหรือเกิดจากการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลก าไรในการ
บริหาร โดยทรัพย์สินเหล่านั้นจะตกเป็นของสถาบันอุดมศึกษา และการบริหารทางวิชาการที่จะท าให้
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐสามารถก าหนดแนวทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติหรือ
ยกเลิกหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพ่ือท าให้การพัฒนาทางด้าน
การอุดมศึกษาของประเทศเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้นการศึกษาถือว่าเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมาก 

 2.2.2.1  แนวความคิดและสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  
 ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาจากเดิมที่เป็น

สถาบันอุดมศึกษา ในส่วนราชการที่ ไม่มีความคล่องตัว ในการบริหารจัดการกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์สากลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดความคล่องตัว
และเป็นอิสระในการบริหารจัดการกิจการภายในของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เองมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  

 เมื่อพิจารณาแนวความคิดของสถาบันอุดมศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักรแล้วจะเห็นได้ว่าระบบการอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับส่วนราชการ 
โดยจะให้รัฐเป็นเพียงผู้ที่ให้การสนับสนุน โดยมีอ านาจเพียงการควบคุมคุณภาพของการอุดมศึกษา
เท่านั้น ส่วนการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
เป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เอง จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักรเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ซึ่งรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว
จะก่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องยึดติด
อยู่กับระบบราชการที่ มีความล่าช้าและไม่คล่องตัวต่อการบริหารงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไ ด้
ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการในปัจจุบัน 
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 การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐของสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักรจะขึ้นอยู่กับองค์การสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งและให้การ
สนับสนุนการท างานของอธิการบดี พิจารณาและตรวจสอบมาตรฐานของแผนการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น อีกทั้งมีสภาวิชาการที่เข้ามาท าหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของคณาจารย์ 
ก าหนดหลักสูตร นโยบายการศึกษา การรับนักศึกษาและรวมถึงการวางหลักเกณฑ์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
  ส่วนการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐนั้นจะเป็นการบรรจุ
บุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้มีฐานะเป็นข้าราชการซึ่งจะมีการ
จ้างงานและได้รับการประเมินคุณภาพตามข้อบังคับท่ีสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด และการบริหาร
งบประมาณและทรัพย์สินนั้นจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ โดยสถาบันอุดมศึกษานั้นต้องมีการจัดท า
บัญชีและมีการตรวจสอบงบประมาณและทรัพย์สินด้วย อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาสามารถหารายได้
จากแหล่งเงินได้อ่ืนๆ ไดอี้ก 
  เพราะฉะนั้น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในต่างประเทศมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีการ
บริหารงานที่มีความเป็นอิสระ23 โดยมีสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์การสูงสุดในการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา  

 จากแนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐในต่างประเทศ ท าให้
เกิดแนวความคิดที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่อยู่ในส่วนราชการมานานหลายปีกลายมา
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เ พ่ือก่อให้ เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการดึงดูดคนดี คนมีสามารถให้เข้ามาใน
สถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากแต่ก่อนนั้นสถาบันอุดมศึกษาของไทยในยุคแรกอยู่ภายใต้การสังกัดของ
กระทรวงธรรมการ โดยรัฐเป็นผู้ที่ก าหนดนโยบายและการบริหารงานเอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในช่วงนั้นเป็นไปเพ่ือผลิตบุคคลให้เข้ามาท างานในระบบราชการเท่านั้น หลังจากปี พ.ศ. 
2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ท าให้สถาบันอุดมศึกษา เริ่มมี
ความเป็น อิสระมากขึ้น  เพราะมีการใช้ ระบบสภาสถาบันอุดมศึกษาขึ้น  อย่ า งไรก็ตาม
สถาบันอุดมศึกษายังคงต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐ จึงท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได ้

 ต่อมาสถาบันอุดมศึกษาได้สังกัดอยู่ในแต่ละกระทรวงเพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่มุ่ง
ผลิตบัณฑิตเฉพาะด้าน ท าให้ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กันแต่มีความสัมพันธ์ในการ

                                                           

 23 เอกวิทย์ มณีธร, มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ: นอกระบบ เพื่อใคร? ท ำไม? อย่ำงไร?
(กรุงเทพมหานคร: ช่อระกา, 2551), หน้า 18. 
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บริหารงานกับกระทรวงที่เป็นเจ้าสังกัด กล่าวคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดกรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 

 เมื่อการอุดมศึกษาได้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ท าให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายได้อยู่
ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี มีการเร่งผลิตบุคลากรให้ตรงต่อความต้องการของสังคมในสมัยนั้น จน
มาถึงการพัฒนาการอุดมศึกษาทีอ่ยู่ภายใต้ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามการบริหารกิจการต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษายังคงเป็นเช่นเดิม ไม่เกิด
ความคล่องตัวตามแนวความคิดที่ต้องการให้ สถาบันอุดมศึกษาเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นเพราะ
สถาบันอุดมศึกษายังคงอยู่ในส่วนราชการ โดยเมื่อรัฐได้มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินการเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดไว้ ส่วนราชการจะต้องน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ เนื่องจากว่าระบบราชการเป็นระบบที่มี
ความสัมพันธ์ของบุคคลภายในระบบราชการ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวบุคคลและบทบาทต่างๆ เช่น 
ต าแหน่งของราชการของบุคคลนั้นและความมุ่งหมายในการท างานของบุคคลนั้น จึงท าให้เกิดการแบ่ง
สายการท างานตามความช านาญเฉพาะด้านเพื่อท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปได้24  

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มีแนวความคิดให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในไทย
และแก้ไขการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการและตรงตาม
เจตนารมณ์สากลของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถ
จัดการและบริหารงานภายในได้ด้วยตนเองโดยอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐเพราะการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ก่อนอยู่ในส่วนราชการ ท าให้การบริหารงานต้องรอการสั่งการจากส่วนราชการ
ก่อน จึงเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัวต่อการบริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาและไม่สอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลง อีกท้ัง หากสถาบันอุดมศึกษาไม่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานได้ด้วยตนเอง
แล้ว การอุดมศึกษาของไทยจะไม่สามารถมุ่งพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือแข่งขันกับการ
อุดมศึกษาของต่างประเทศที่มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพมากกว่าการอุดมศึกษาไทยจึง
ได้มีการสัมมนาเรื่องปัญหาและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในไทยขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมีการจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องถึงสามครั้งในปี พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2510 และพ.ศ. 
2513 ที่สวางคนิวาส กล่าวคือ25  

                                                           

 24 เอกวิทย์ มณีธร, ระบบรำชกำร รัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชนของไทย 
(กรุงเทพมหานคร: เอ็ม. ที. เพลส, 2551), หน้า 20. 
 25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21-22. 
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 การสัมมนาในปี พ.ศ. 2509 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
รัฐบาลและมีแนวความคิดที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ควรเป็นหน่วยราชการอีกต่อไป  

 การสัมมนาในปี พ.ศ. 2510 มีการเสนอรูปแบบการบริหารอุดมศึกษา โดยให้ใช้ชื่อ
ว่า “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล” และการในปี พ.ศ. 2513 ได้ร่างหลักการที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ประกอบไปด้วย  

 1. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับรัฐบาล  
 2. ความมีอิสระของสถาบันอุดมศึกษาในการปกครองตนเอง เสรีภาพทางวิชาการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 3. การบริหารงานบุคคลที่ไม่เป็นระบบราชการและให้ผลตอบแทนสูง 
 4. ความคล่องตัวในการบริหารการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 
 อย่ า ง ไ ร ก็ ต ามกา รน า ส ถาบั น อุดมศึ กษา ในส่ ว นร าชกา ร ให้ ก ล าย เป็ น

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะปฏิวัติในสมัยนั้น คือ สมัยที่จอมพล 
ถนอม กิตติขจรเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ   

 ในปี พ.ศ. 2530 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2547 โดยแผนประการส าคัญหนึ่งในนั้น คือ “รัฐบาลพึงให้การสนับสนุน
การปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการ ส่วน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งใหม่ให้มีฐานะและรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการตั้งแต่แรกตั้ง” จึงท าให้ในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น ซึ่ง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแห่งแรก และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแห่งที่สอง รวมถึงการยกฐานะสถาบันการศึกษา
ของสงฆ์ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ปรับเปลี่ยนในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนในปี พ.ศ. 2540  
  เมื่อไทยได้ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ท าให้ส่งผลกระทบเป็น
อย่างมากต่อสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ จึงต้องมีการปรับลดก าลังคนและงบประมาณ
ของภาครัฐลง ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2541 ในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ
เงื่อนไขในการกู้ยืมเงินของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งมีนโยบายที่ส าคัญที่ต้องการให้
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
เป็นการลดงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ โดยให้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
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ของรัฐ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการตนเองให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีอยู่เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีและการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ
แห่งที่สาม และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมาตรา 
36 ได้ก าหนดว่า  
 

 ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล 
และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ยกเว้น
สถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21 ให้สถานศึกษาดังกล่าวด าเนินกิจการ
ได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง 
มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
สภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ   

 
จึงท าให้การเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ประกอบกับมีการจัดเสวนาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ ยนให้
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมากยิ่งขึ้น 
  ในระยะเวลาต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้จัดจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและรองรับการออกนอกระบบของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปี พ.ศ. 254526 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ที่
ได้วางกรอบให้ทบวงมหาวิทยาลัย (ในปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือทดแทนเท่ากับจ านวนอัตรา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุในปีงบประมาณนั้นๆ จนกว่าสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐภายในปี พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ การจัดสรร
งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุในแต่ละปี
ดังกล่าว ให้จัดสรรเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการที่เกษียณอายุในแต่ละปีดังกล่าว 
ให้จัดสรรเพ่ิมขึ้นจากอัตราเงินเดือนของข้าราชการในต าแหน่งที่เกษียณอายุในปีนั้นๆ กล่าวคือ 
เพ่ิมข้ึน 1.7 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ส าหรับการจัดสรรงบประมาณทดแทนอัตรา

                                                           

 26 ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, นโยบำยองค์กำรกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติว่ำด้วยสถำนะของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยผู้สอน, ค้นวันที่ 9 มกราคม 2558 จาก 
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1753 
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ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาย ก. และเพ่ิมขึ้น 1.5 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ข้าราชการ ส าหรับการจัดสรรงบประมาณทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสาย 
ข.และสาย ค.27 

 จากแนวความคิดเรื่องความต้องการในการลดรายจ่ายของส่วนราชการลงและความ
ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาที่ยึดโยงกับส่วนราชการมาเป็นเวลานาน ที่มีการควบคุมและการดูแลที่
เคร่งครัดต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของส่วนราชการ ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการในการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษาที่ต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัวและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วใน
การตอบสนองต่อหลักการของการอุดมศึกษาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการดึงดูด
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีให้เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา28 หากสถาบันอุดมศึกษายังคงอยู่
ในส่วนราชการต่อไปจะไม่สามารถดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นแรงผลักดันในการ
ผลิตก าลั งคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้  ซึ่ งมี เหตุผลมาจากเรื่องค่ าตอบแทนของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีความเป็นธรรม เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้กลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจากข้าราชการมา
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท าให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บุคลากรควรได้รับมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอย่างมาก 

 เมื่ อ เกิดการเปลี่ ยนแปลงจากสถาบัน อุดมศึกษาในส่ วนราชการมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐนั้นท าให้การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการควบคุมจากรัฐน้อยลงมีเพียงการก ากับดูแลเท่านั้น โดยทางภาครัฐเป็นเพียงผู้
ก าหนดนโยบายกลางให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐน าไปเป็นมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ อีกทั้งรัฐจะท าหน้าที่เพียงตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐโดยมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นนิติ
บุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 29 จึงท าให้การบริหารงานของ

                                                           

 27 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2542 เรื่อง ผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เกี่ยวกับอัตราที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีรับรองตามที่รองนายกรัฐมนตรี   
 

28
 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, หลักกำรและแนวปฏิบัติมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ, 

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สหายบล็อกและการพิมพ์, 2545), หน้า 1-4. 
 29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
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สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยกฎเกณฑ์ต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาจะ
เป็นถูกก าหนดโดยสภาสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

 จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ท าให้สถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของรัฐเป็นองค์การในรูปแบบองค์การมหาชน กล่าวคือ เป็นภารกิจที่รัฐต้องด าเนินในการ
จัดท าบริการสาธารณะโดยไม่หวังผลก าไร ซึ่งการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐในด้านการจัดการ
อุดมศึกษาจึงเป็นหนึ่งในภารกิจของการจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น 

 ภารกิจขององค์การมหาชนได้ก าหนดไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 กล่าวคือ กิจการอันเป็นอันเป็นบริการสาธารณะที่จัดตั้งองค์การมหาชน ได้แก่ 
การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ การ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนับสุนการศึกษาและการ
วิจัย  การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การอ านวย
บริการแก่ประชาชน หรือการด าเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์อ่ืน ทั้งนี้ โดยต้องไม่เป็นกิจการที่
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลัก 

 ระบบการบริหารขององค์การมหาชน30  
 1.  ระบบบริหารงาน  
 องค์การมหาชนจะมีระบบบริหารงานที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว ไม่ถูกครอบง า

จากการบริหารราชการตามปกติ 
 2.  ระบบบริหารการเงิน การบัญชีและงบประมาณ 
 ระบบดังกล่าวจะมีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระมากกว่าการบริหารงานใน

ส่วนราชการ ซึ่งจะไม่ยึดติดกับกฎ ระเบียบของส่วนราชการ กล่าวคือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายปีในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จึงท าให้มีอ านาจในการวางระเบียบข้อบังคับการใช้จ่ายเงินของ
องค์การได้เอง อีกทั้ง รายได้ขององค์การมหาชนไม่ต้องน าส่งเข้ากระทรวงการคลังและหาประโยชน์
จากทรัพย์สินขององค์การได้ 

 3.  ระบบบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลจะมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวเป็นอย่างมากในการ

สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ซึ่งจะค านึงถึงความสามารถ ประสบการณ์และผลงานตามระบบคุณธรรม จึงท า

                                                           

 30 ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์, “แนวทางการจัดตั้งและบริหารงานองค์การมหาชน,” ใน องค์กำร
มหำชน: มิติใหม่ของหน่วยงำนภำครัฐ (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2542), หน้า 44-47. 



31 
 

ให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่บุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่งจะได้รับนั้นมีความแตกต่าง
กันไปตามแต่ท่ีองค์การมหาชนแต่ละแห่งจะก าหนด 

 4.  ระบบการตรวจสอบและประเมินผลงาน  
 แม้ว่าการบริหารงานขององค์การมหนจะมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวเป็น

อย่างมาก แต่ก็ต้องได้รับการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
กล่าวคือ  

 1) ต้องมีการตรวจสอบภายในในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พร้อมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบให้กรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

 2) ก าหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานภายในที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบโดยเฉพาะ เว้น
แต่จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 3) ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ด้วยความเห็นชอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินขององค์การมหาชน 

 4) ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด เว้นแต่จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  ดังนั้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษากลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ท าให้
การบริหารงานต่างๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษาเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการบริหารงาน
ขององค์การมหาชน โดยที่มีสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์การสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งท าให้ถูกควบคุมจากทาง
ภาครัฐลดน้อยลง และจะได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อาจกล่าวได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐเป็นองค์การมหาชน เนื่องจาก เป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะเป็นนิติบุคคล ไม่ได้มุ่งที่จะแสวงหาผล
ก าไร โดยด าเนินภารกิจของรัฐในด้านใดด้านหนึ่งในการบริการสาธารณะ เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและบุคลากรให้มากที่สุดและมีการบริหารงานที่มีความคล่องตัว31  โดยการบริหารงานของ
องค์การมหาชนมีลักษณะส าคัญ32 ดังนี้ กล่าวคือ มีความคล่องตัวในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
มีสายการบังคัญชาที่สั้นและมีการตัดสินในที่รวดเร็ว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐและมี
อ านาจในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานมีความเป็นอิสระ โดยมีหลักประกันที่

                                                           

 
31

 เอกวิทย์ มณีธร, ระบบรำชกำร รัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชนของไทย, หน้า 248. 
 32 สุรพล นิติไกรพจน์, องค์กำรมหำชน: แนวคิด รูปแบบและวิธีกำรบริหำรงำน, พิมพ์ครั้ง
ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายโรงพิมพ์กองกลาง ส านักงาน ก.พ., 2542), หน้า 8-11. 
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รัฐไม่เข้าแทรกแซง ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นอย่างมากในการท างาน สามารถปรับเปลี่ยนกับท า งานให้
ทันต่อสถานการณ์ได้ทัน โดยรัฐจะเป็นเพียงผู้ก ากับดูแลไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา   

 เมื่อนับถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ไทยมีสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแล้ว
จ านวนทั้งสิ้น 20 แห่ง กล่าวคือ 

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 9. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 10. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 14. มหาวิทยาลัยพะเยา 
 15. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

พ.ศ. 2556 
 16. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 19. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 20. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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 2.2.2.2 การบริหารงานบุคคล วิชาการและงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ 

 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ ท าให้การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีอิสระ
มากขึ้นเมื่อเทียบกับแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทางวิชาการและ
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานนั้นๆ  

 หลักการในการบริหารงานบุคคล ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากแต่เดิมที่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจะมีสถานะเป็นข้าราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของสถาบันอุดมศึกษามาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จึงท าให้สถานะของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยซึ่งมาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการและไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 ได้ก าหนดบทนิยามของค าว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการ
จ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา33 

 เมื่อพิจาณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้ค า
นิยามว่า เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้
อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งใน
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม34 

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้ค า
นิยามว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทางปกครอง35 

 จากค านิยามของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐโดยใช้อ านาจทางปกครอง ดังนั้นเมื่อพนักงาน ใน

                                                           

 33 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551  
 34 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 35 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ได้รับมอบหมาย
ให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในด้านการศึกษา จึงถือว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสถานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามค านิยามดังกล่าว36 

 ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ปฏิบัติเอง โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นองค์การสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้ก าหนด
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
โดยจะมีความเป็นอิสระ คล่องตัวในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ซึ่งจะค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และคุณธรรมประกอบกัน อีกทั้ง เงินเดือน การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ผลประโยชน์
ตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าระบบราชการและมีการประเมินผลงานเป็นประจ า37 

 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น การบริหารงาน
ด้านวิชาการจึงเป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นด าเนินการ
ด้านวิชาการท่ีสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานทางด้านวิชาการท่ีภาครัฐเป็นผู้ก าหนด ซึ่งเห็นได้ว่า
อ านาจในการบริหารงานด้านวิชาการจะขึ้นอยู่กับสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยจะเป็นผู้ที่มีอ านาจใน
การอนุมัติและเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานกลางที่ก าหนดโดย
ภาครัฐ อีกทั้ งสภาสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจในการจัดตั้ ง  ยุบ เลิก หน่วยงานต่าง ๆ ใน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือท าให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด38 

  ส่วนหลักการในด้านงบประมาณและทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ
รัฐ สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้ที่ก าหนดและวางแผนเกี่ยวกับการจัดการด้านงบประมาณและทรัพย์
สอนด้วยตนเอง โดยจะได้รับการตรวจสอบจากภาครัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 
กล่าวคือ รัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเงินดังกล่าวที่รัฐจัดสรรให้นั้นถือว่าเป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา โดยที่แต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดวิธีการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของ
ตนเอง ซึ่งรายได้ทีส่ถาบันอุดมศึกษาได้มานั้นไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในกรณีที่รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาไม่พอกับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถหาเงินจากแหล่งรายได้อ่ืนได้ 

                                                           

 36 สุริยา ปัญญจิตร, ปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับพนักงำนมหำวิทยำลัยของรัฐ (การศึกษา
อิสระ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551), หน้า 106. 

37 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, เรื่องเดิม, หน้า 14-16. 
 38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
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รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเท่าที่จ าเป็น และทรัพย์สินต่างๆ ที่ทาง
สถาบันอุดมศึกษาได้มานั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ท าการใช้สอย จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินเหล่านั้นได้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา อย่างไรก็
ตามสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐจะมีอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงินการบัญชี
และทรัพย์สินของตนได้อย่างเต็มที่ แต่สถาบันอุดมศึกษานั้นยังคงต้องได้รับการตรวจสอบดูแลจาก
หน่วยงานของภาครัฐในการบริหารจัดการบัญชี คือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้การบริหารงาน
ด้านนี้ของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้39 

 2.2.2.3  การก ากับตรวจสอบของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ40 
 การก ากับและตรวจสอบของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จะเป็นการก ากับ

ตรวจสอบภายในสถาบันอุดมศึกษาและการก ากับตรวจสอบภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
 การก ากับตรวจสอบภายในสถาบันอุดมศึกษา เป็นหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา

เป็นผู้ด าเนินการในการตรวจสอบการด าเนินการบริหารงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 ส่วนการก ากับตรวจสอบภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รัฐจะเป็นผู้ที่เข้ามาด าเนินการ

จัดการโดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินและส านักงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะเข้ามาก ากับตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษายังคงถูกก ากับด้วยนโยบายของรัฐ ซึ่งเป็นนโยบายกลาง
เพ่ือให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่รัฐก าหนด เพ่ือประกันคุณภาพทาง
การศึกษาตามมาตรฐานที่ต้องการ 

 ดังนั้นเมื่อสถาบันอุดมศึกษากลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ อ านาจ
ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาใน
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการบริหารงาน จึงถือว่า
อ านาจในการบริหารงานเกือบทั้งหมดอยู่ในการบริหารจัดการของสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะ
กล่าวถึงอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาในส่วนถัดไป 

 2.2.2.4  การจัดองค์กรการศึกษา 
 องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีและสภาคณาจารย์ 
 
 

                                                           

 39 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-10. 
 40 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-12. 
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  1)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา41 
  การจัดการด้านการอุดมศึกษาของไทยนั้นเริ่มอย่างจริงจังตั้งแต่สมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ารับการศึกษาและน า
ความรู้ความสามารถนั้นไปเป็นก าลังส าคัญต่อระบบราชการของไทย ในสมัยนั้นได้มีโรงเรียนต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นโรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทย์และโรงเรียนข้าราชการ ซึ่งในระยะเวลาต่อมาได้ท าการ
รวมโรงเรียนเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ ตามมา กล่าวคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดนี้ได้สังกัดกระทรวงต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ต้น 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้มีการโอนสถาบันอุดมศึกษาไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากหากให้แต่ละ
สถาบันอุดมศึกษายังคงแยกสังกัดตามกระทรวงต่างๆ จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการปกครองและการ
บริหารจัดการที่จะไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามนโยบายของรัฐในสมัยนั้นที่ต้องการเร่งพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

  ในปี พ.ศ. 2514 สมัยของจอมพล ถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ ได้มี
การจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ด าเนินการและก ากับ
การศึกษาของรัฐในระดับอุดมศึกษานอกเหนือจากที่อยู่ในอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษารวมทั้ง
อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวมและเลิกสถาบันอุดมศึกษา 

  ในปี พ.ศ. 2520 ในสมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นทบวงมหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
ไม่อยู่ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี จึงท าให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น การบริหารงานจึงมีความ
คล่องตัว 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ในสมัยรัฐบาลพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้ทบวงมหาวิทยาลัยเปลี่ยนมาเป็นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสถานะเป็นนิติ

                                                           

 
41

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ประวัติส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 
ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2558 จาก http://www.mua.go.th/know_ohec/images/history.pptx.pdf 
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บุคคลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่ด้านการอุดมศึกษา 
เนื่องจากนโยบายปฏิรูประบบราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบบริหารราชการและระบบบริหารงานบุคคล
ของรัฐ 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา42 มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการอุดมศึกษาให้
สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
และพันธสัญญาที่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักเกณฑ์และแนวทางใน
การสนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและ
วิทยาลัยชุมชน อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีหน้าที่ประสานและส่งเสริมการ
ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในระบบ
อุดมศึกษาและการประสานงานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ
อุดมศึกษา และรวบรวมข้อมูล จัดท าสารสนเทศด้านการอุดมศึกษาและด าเนินงานฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคณะบุคคลที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การอุดมศึกษา คือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการดังกล่าวนั้นมีหน้าที่ พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานของส านักงาน อีกทั้งให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดทั้งให้มีอ านาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการจัดสรรเงิน

                                                           

 42 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ, ค้นวันที่ 10 
มีนาคม 2558  จาก http://www.mua.go.th/know_ohec/images/reponsibility.pdf 
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อุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา ทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในก ากับ
แก่คณะรัฐมนตรี43 

2)  สภาสถาบันอุดมศึกษา 
   สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอ านาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษานั้นจะมี
ลักษณะการบริหารงานต่างๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือมีความเหมือนกัน โดยหลักแล้วสภา
สถาบันอุดมศึกษาจะมีอ านาจในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้44 
 1.  ก าหนดนโยบายและแผนในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐก าหนด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษารวมถึงความต้องการของสังคม 
 2.  ก าหนดระบบก ากับและติดตามการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 
 3.  ก ากับติดตามให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและ 
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 4.  ออกระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารจัดการภายในของสถาบันอุดม 
ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารงานบุคคล การบริหารงานทางวิชาการ การบริหารงานด้านการเงิน 
งบประมาณและทรัพย์สิน รวมทั้งการก ากับตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และการ
ออกระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ  
   จากพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะ
มีบทบัญญัติ เกี่ ยวกับสภาสถาบัน อุดมศึกษา ในท านอง เดียวกัน  เนื่ องจากมีภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันเฉพาะรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นซึ่งเป็นไปตาม
แนวความคิดของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะประกอบไปด้วย นายก
สภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยต าแหน่ง เช่น อธิการบดี ประธานสภา
คณาจารย์  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่คณาจารย์ และกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษา โดยสภาสถาบันอุดมศึกษานี้มี
อ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษากล่าวโดยสรุป ดังนี้45 

                                                           

 43 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 44 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, เรื่องเดิม, หน้า 13-14. 
 45 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
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 1. ก าหนดเป้าหมายและนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
 2. ออกระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนดและข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
 3. อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ

ประกาศนียบัตร 
 4. อนุมัติการจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกส่วนงานของสถาบันอุดมศึกษาหรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 5. อนุมัติการรับเข้าสมทบ หรือยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงและสถาบันวิจัย 
 6. อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 7. พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและ

พิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
 8. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้อ านวยการศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
 9. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ก าหนดต าแหน่งอัตรา

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน การให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงานและ
ลูกจ้าง 

 10. วางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 11. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบันอุดมศึกษา 
 12. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือท า

การใดๆ ที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาที่มิได้ระบุไว้ให้

เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
  เมื่อพิจารณาอ านาจและหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวแล้ว จะ

พบว่าสภาสถาบันอุดมศึกษานั้นมีอ านาจอิสระในการบริหารจัดการงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่รัฐเป็นผู้ก าหนด รวมถึงการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เมื่อสถาบันอุดมศึกษากลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ จึงท าให้อ านาจการก าหนดสิทธิประโยชน์เหล่านั้นกลายเป็นอ านาจหน้าที่ของแต่ละสภา
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา    
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  3)  อธิการบดี46 
  ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก

พอสมควรเป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา คือ อธิการบดี ซึ่งอ านาจและหน้าที่ของอธิการบดีในแต่
ละสถาบันอุดมศึกษานั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่แนวความคิดของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

  กฎหมายจัดตั้งของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้บัญญัติถึงต าแหน่งอธิการบดี
ไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ให้มีอธิการบดีคนหนึ่ งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ
งานบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  1.  บริหารกิจการของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการและของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถาบันอุดมศึกษา 

  2.  ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของ
สถาบัน อุดมศึกษา ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับของทางราชการและของ
สถาบันอุดมศึกษา 

  3.  บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งด าเนินการ
บริหารงานบุคคลตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 

  4.  จัดท าแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา 

  5.  จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ 

  6.  เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาในกิจการทั่วไป  
  7.  เสนอแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี ตลอดจนรายงาน

ประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือ

ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
  ดังนั้น ต าแหน่งอธิการบดีจึงเป็นต าแหน่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน

ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดและ
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายหลักที่รัฐเป็นผู้ก าหนด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องต่อการพัฒนาไปในแนวทางและรูปแบบเดียวกันของ
ทุกสถาบันอุดมศึกษา 

                                                           

 46 มาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
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  4)  สภาคณาจารย์ 
  แนวความคิดเรื่องสภาคณาจารย์ในไทยนั้นเกิดขึ้นโดยพระด าริของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศรอุดลเดชวิกรมพระบรมราชชนก ดังที่ในต่างประเทศใช้ชื่อว่า Faculty Senate โดย
ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งให้จัดตั้งเป็นสภาศาสตราจารย์ 
โดยผู้ที่จะเป็นสมาชิกของสภาศาสตราจารย์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เท่านั้น  
อย่างไรก็ตามสภาศาสตราจารย์ดังกล่าวก็ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากสภานั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการทั้งสถาบันอุดมศึกษา จนต่อมาได้เกิดสภาคณาจารย์ขึ้น
เพ่ือให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานทางด้านวิชาการและกิจการต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น47 

  ในปัจจุบันนั้นแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะมีสภาคณาจารย์ที่เป็นหน่วยงาน
อิสระในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ งต่อการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณาจารย์จะเป็นจะเป็นสมาชิกของสภาคณาจารย์  

  สภาคณาจารย์นั้นจะมีอ านาจและหน้าที่48 ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแก่อธิการบดีในกิจการเพ่ือประโยชน์

ของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะ 
   (1.1)  นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1.2)  กฎเกณฑ์เก่ียวกับต าแหน่งทางวิชาการ 
   (1.3)  มาตรฐานทางจริยธรรม สวัสดิภาพและสวัสดิการ 

ของอาจารย์ 
   (1.4)  นโยบายและแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
 (2)  จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์เพ่ือเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา

และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
 (3) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท า

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 (4)  ด าเนินการใดๆ เพ่ือรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย์ 
 (5)  หน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีมอบหมาย 

                                                           

 47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาคณาจารย์, ประวัติสภำคณำจำรย์, ค้นวันที่ 21 มีนาคม 
2558 จาก http://www.senate.chula.ac.th/history.php  
 48 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
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  ดังนั้นสภาคณาจารย์ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากคณาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามนโยบายต่างๆ อีกท้ังยังมีส่วนร่วมที่ส าคัญต่อการวางนโยบายเกี่ยวกับงานทางด้านวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย อย่างไรก็ตามสภาคณาจารย์เหล่านี้มีขึ้นเฉพาะในแต่ละสถาบัน 
อุดมศึกษา หาได้มีสภาคณาจารย์ที่เป็นองค์กรหลักที่ประกอบไปด้วยตัวแทนคณาจารย์ของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์กลางต่างๆ รวมถึงการมีอ านาจต่อรองของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
และเป็นรูปแบบเดียวกันของทุกสถาบันอุดมศึกษา 

เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาให้มาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐจะก่อให้เกิดการบริหารกิจการภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความคล่องตัวและมีความ
อิสระมากขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ได้เอง ท า
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐยังคงต้องได้รับการก ากับตรวจสอบจากรัฐเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาที่รัฐเป็นผู้
ก าหนด 

 
2.2.3  คุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ

รัฐ สิ่งหนึ่งที่เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวนั้น คือ การมีความ
อิสระและคล่องตัวต่อการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาให้ทันการต่อเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
นอกจากการบริหารงานที่เป็นอิสระแล้ว ยังคงต้องค านึงถึงคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
กล่าวคือ คุณภาพของการอุดมศึกษาจะดีได้นั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยใดบ้างที่เข้ามาท าให้การ
อุดมศึกษามีการพัฒนาไปตามเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา 

คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ หาใช่เพียงปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งไม่ กล่าวคือ การจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาได้ต้องมีกลไกการท างานในสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ อย่างพร้อมเพียงกัน หากปัจจัยใดมีความเด่นกว่าปัจจัยอ่ืนๆ การอุดมศึกษาก็จะไม่สามารถ
พัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพที่ดีได้ เพราะฉะนั้นปัจจัยที่ส่งผลให้การอุดมศึกษามีคุณภาพที่ดีได้นั้นจะต้อง
ครอบคลุมทุกส่วนที่มีความเก่ียวข้องกัน  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้49 
1.  ปัจจัยด้านพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 

 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เป็นตัวแปรส าคัญที่สุดหรือจะเรียกว่าหน่วยการ
ท างานทางวิชาการท่ีจ าเป็นที่สุด ซึ่งหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นมีหน้าที่
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การปฏิบัติตามภารกิจหลัก 4 อย่างนี้ ท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนทักษะ และสร้างสมประสบการณ์ ส่งผลให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการในสาขาของตนเพ่ิมขึ้น  โดยภายใน
สถาบันอุดมศึกษา มีระบบการก าหนดต าแหน่งวิชาการ (academic position) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาและเครื่องบ่งชี้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
 ปัจจัยดังกล่าวควรค านึงถึงความสามารถด้านวิชาการ จ านวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เพ่ือที่จะได้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้ท าวิจัย  โดยต้องมีการพัฒนา
ในเรื่องวิธีการสอน กล่าวคือ การเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
เน้นการสอนในเชิงบูรณาการ รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการและมีการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ควร
ค านึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการวิจัยและการสอนให้มีความเหมาะสมด้วย 

ดังนั้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งของการก าหนด
คุณภาพการอุดมศึกษาที่ดี 

2.  ปัจจัยด้านหลักสูตร  
หลักสูตรที่ดีควรมีการปรับปรุงอยู่สม่ าเสมอ โดยเน้นไปที่ความต้องการของผู้เรียนและ

การศึกษาแบบสหวิทยาการเพ่ือน าไปบูรณาการใช้ต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
สังคมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง หลักสูตรที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสทางการศึกษา

                                                           

 49 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, “รายงานการประชุมระดับโลกว่าการอุดมศึกษา 
อุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21: วิสัยทัศน์และการปฏิบัติ (World Conference on Higher Education 
Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action) 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2541 
ณ ส านักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส,” ใน ปฏิญญำโลกว่ำด้วยกำรอุดมศึกษำ สำระ
และกำรด ำเนินงำน  (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า 104-111. 
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ให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ต้องมีการเชื่อมโยงการเรียนการสอนในวิชาทั่ วไป
กับการเรียนการสอนในวิชาชีพและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนด้วย 

3.  ปัจจัยด้านนักศึกษา 
นักศึกษาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอุดมศึกษาในทุกๆ ส่วน กล่าวคือ การประเมิน

คุณภาพการศึกษา การตัดสินเชิงนโยบาย  รวมถึงการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยการเรียน
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาควรท าให้นักศึกษามีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งการให้
นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้อุดมศึกษามีคุณภาพที่ดีเพราะนักศึกษาจะเป็น
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาต่อไปเมื่อจบการศึกษา 

4.  ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ  
 1)  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจริงเป็นส่วนที่
ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้อย่าง
คล่องตัว พร้อมทั้งมีความสม่ าเสมอ เนื่องจากแต่ก่อนนั้นสถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอนุรักษ์นิยม
สูง จึงท าให้การปรับเปลี่ยนเป็นไปได้ยาก 

2)  ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศจะเข้ามาช่วยประยุกต์การท างานต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะ

เป็นการบริหารงาน การเรียนการสอน รวมถึงการวิจัย โดยระบบสารสนเทศจะเข้ามาท าให้การ
บริหารงาน การเรียนการสอน การวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้จะ
เข้ามาช่วยในเรื่องการท างานของสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี 

3)  การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและอาชีพ 
การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรเข้ามาบทบาทเป็นอย่างมากใน

การให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงการ
เรียนการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่ยังมีความรู้ไม่เพียงพอ 

การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ สถาบันอุดมศึกษาควรเน้นการให้ค าปรึกษาในเรื่องดังกล่าว 
เนื่องจากจะเป็นการช่วยนักศึกษาให้หางานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง 

  4)  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ควรมีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและการสอนของพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย 

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั้นมีส่วนที่จะท าให้เกิดคุณภาพของการ
อุดมศึกษาที่ดีได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส าคัญ คือ ปัจจัยในด้านพนักงานในสถาบัน 
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อุดมศึกษาสายวิชาการ กล่าวคือ หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่มีความมั่นคงใน
การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันมากเพียงพอจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสถาบันอุดมศึกษาและ
คุณภาพของการอุดมศึกษา เพราะจะท าให้เกิดการเปลี่ยนสายงานเกิดขึ้นและจะไม่มีบุคคลใดอยาก
เข้ามาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการอีก ดังนั้นสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะเข้ามาท าให้การด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งข้ึน 

  

2.3  สิทธิประโยชน์ของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำร 
 
 เมื่อมีแนวความคิดที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระและเกิดความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้นในการบริหารงานของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สถาบันอุดมศึกษาจากเดิมที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการที่ต้องใช้ระบบของราชการมา
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดความคล่องตัว มาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ
รัฐ ท าให้สถาบันอุดมศึกษานั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารงานต่างๆ จะขึ้นอยู่กับองค์การ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถวางแนวนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างอิสระมาก
ยิ่งขึ้นและตรงตามแนวความคิดตามหลักสากลของสถาบันอุดมศึกษา โดยภาครัฐจะมีหน้าที่ในการวาง
นโยบายกลางเพ่ือให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานภายในของ
สถาบัน อุดมศึกษาและท าหน้ าที่ ในการก ากั บและตรวจสอบการด า เนินงานของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  
 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เองที่ท าให้จากเดิมบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
ข้าราชการได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุดคงเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ที่ท าหน้าที่ในการสอนและ
วิจัย ซึ่งเป็นหน้าที่ตามภารกิจของอุดมศึกษาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เมื่อมีการเปลี่ยนมาเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ท าให้สิทธิประโยชน์ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการเหล่านี้จะได้รับนั้นมีความแตกต่างจากเดิมที่เป็นข้าราชการอยู่มาก โดยในส่วนนี้จะเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการจัดสิทธิประโยชน์ ความหมายและประเภทของสิทธิประโยชน์ 
การได้รับสิทธิประโยชน์ที่ก าหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมถึงแนวความคิดเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดย
ศึกษาจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพื่อจะท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมี
ความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตเหมือนเช่นการท างานในระบบราชการ  
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 2.3.1  แนวควำมคิดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้นถือว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานด้านการอุดมศึกษาและเป็นกระบวนการหนึ่งของการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม 
เมื่อภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงท าให้หน้าที่ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้น มีหน้าที่ตามภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะต้องเป็นผู้ที่มีการ
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและสั่งสมประสบการณ์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ 
อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ ซึ่งหน้าที่ คือ พันธะหรือความผูกพันที่ท าให้
บุคคลตกอยู่ในสถานะที่ต้องกระท าการ งดเว้นกระท าการบางอย่างเพ่ือให้เป็นตามสิทธิของบุคคล
อ่ืน50 

เมื่อการบริหารงานเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ คือ การบริหารงานบุคคล เนื่องจากการแต่เดิมต าแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีสถานะเป็นข้าราชการ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย
รวมถึงการได้บ าเหน็จบ านาญ การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐท าให้สถานะของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนมาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาอย่างมากในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับ โดยเฉพาะพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ แม้ว่าจะมีการจูงใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับไม่น้อยกว่าการมี
สถานะเป็นข้าราชการก็ตาม ในส่วนนี้จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
เพ่ือน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ต่อไป 
  2.3.1.1  แนวความคิดเก่ียวกับความต้องการ 
  ความต้องการของมนุษย์ถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต โดยมีปัจจัยสี่
เป็นพื้นฐาน อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค นั่นคือ ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทุกด้าน ท าให้ความต้องการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไปไม่ใช่เพียงแค่ต้องการปัจจัยสี่
ที่เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตเท่านั้น แต่ยังมีความต้องการในด้านอ่ืนๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
ด้านความปลอดภัย ที่มนุษย์ต้องการมีความมั่นคงในหน้าที่การงานของตนเอง  ความต้องการด้าน

                                                           

 50 จันตรี สินศุภฤกษ์, “ความหมายและลักษณะของสิทธิ,” ใน ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ
กฎหมำย, มานิต จุมปา, บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2552), หน้า 141. 
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ความรักและความเป็นเจ้าของ คือ  ความต้องการที่จะรู้จักคนอ่ืน การได้เข้าสังคม การได้มีส่วนร่วม
และการได้มีคนรัก ความต้องการที่จะได้รับความยกย่อง ซึ่งเป็นการได้รับความยอมรับนับถือจาก
บุคคลอื่น พร้อมทั้งมีความภูมิใจในตัวเอง และสุดท้าย คือ ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองซึ่งเป็นการ
พัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับที่ตนเองท าได้51  ความต้องการเหล่านี้ถือได้ว่ามีความจ าเป็นต่อมนุษย์ใน
ยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก  
  ความต้องการที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ในวัยท างานนั้น โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยไม่ถูกกีดกัน เอารัดเอาเปรียบจากรัฐหรือจากมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะได้รับเพ่ือ
ก่อให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิตประจ าวันและความมั่นคงในการท างาน คือ การจัดให้มี
สวัสดิการแก่ทุกคน โดยสวัสดิการนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการตอบสนองที่ท าให้การเรียกร้องในด้านความ
ต้องการ ความมั่นคง ความปลอดภัย การได้รับความยกย่องและการเข้าใจตนเองได้อย่างสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 
  2.3.1.2  แนวความคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
  ความหมายของสิทธิมนุษยชนได้มีการให้ค านิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้  
  สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตาม
กฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม 
  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายของสิทธิมนุษยชนข้างต้น จึงสรุปได้ว่า สิทธิ
มนุษยชนนั้นเป็นสิทธิที่ได้มีการรับรองหรือมีการคุ้มครองไว้ในกฎหมายเพ่ือแสดงถึงความเป็นมนุษย์ 
การมีสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคลและรวมถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
  ลักษณะของสิทธิมนุษยชน52 
  ลักษณะของสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 
  1.  สิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ (Primary Right) กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต้องมี
ความเท่าเทียมกัน ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สีผิว 
เพศ ภาษา แหล่งก าเนิด และความคิดเห็นต่างๆ เป็นต้น  

                                                           

 51 ระพีพรรณ ค าหอม, สวัสดิกำรสังคมกับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: จรัล
สนิทวงศ์การพิมพ์, 2554), หน้า 26. 
 52 เรื่องเดียวกัน, หน้า 84. 
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  2.  สิทธิส่วนบุคคล (Personal Right) คือ สิทธิที่แสดงออกซึ่งความเป็นส่วนตัวของ
แต่ละบุคคลโดยจะถูกละเมิดไม่ได้ เช่น สิทธิในการใช้ชีวิต สิทธิในการเลือกที่อยู่อาศัย สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
  3.  สิทธิพลเมือง (Civil Right) คือ สิทธิที่ประชาชนทุกคนพึงต้องมีในฐานะที่เป็น
พลเมืองของรัฐ เช่น สิทธิเลือกตั้ง สิทธิการได้สัญชาติ เป็นต้น 
 1) สิทธิทางสังคม (Social Right) เป็นสิทธิที่จะได้รับบริการจากสังคม เช่น สิทธิ
ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ สิทธิได้รับการศึกษา สิทธิการได้รับบริการที่จ าเป็นจากรัฐ สิทธิการมี
ครอบครัว เป็นต้น 
 2) สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Right) เช่น สิทธิการเข้าร่วมพิธีทางวัฒนธรรม 
  ดังนั้น สิทธิสวัสดิการจึงถือว่าเป็นสิทธิทางสังคมที่รัฐต้องจัดให้มีแก่ประชาชนของรัฐ 
โดยให้ทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การประกันสุขภาพ การได้รับบ าเหน็จบ านาญหลังการ
เกษียณอายุการท างาน เป็นต้น 
  สิทธิมนุษยชนนั้นถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างมากที่บุคคลทุกคนล้วนแล้วแต่ต้อง
ได้รับความคุ้มครอง ดังจะเห็นได้จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่เป็น
มาตรฐานกลางของแต่ละประเทศเพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับและมีความเคารพต่อ
สิทธิของแต่ละปัจเจกชน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ 
จึงควรปฏิบัติต่อกันอย่างพ่ีน้อง แม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว 
เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืนใด ชาติหรือสังคมอันที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก าเนิด
หรือสถานะอ่ืนใด รวมถึงความแตกต่างทางเรื่องระหว่างประเทศ 53 ทั้งนี้ปฏิญญาสากลว่าสิทธิ
มนุษยชนได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการท างานของบุคคลและการได้รับค่าตอบแทนจากการท างาน
ดังนี้ 
 
   ข้อ 23  (1)  ทุกคนมีสิทธิในการท างาน ในการเลือกงานโดยอิสระ 

ในเงื่อนไขท่ียุติธรรมและเอ้ืออ านวยต่อการท างาน และในการคุ้มครองต่อ
การว่างงาน  

  (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน ส าหรับ
งานที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด  

(3) ทุกคนที่ท างานมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
และเอ้ืออ านวยต่อการประกันความเป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์

                                                           

 53 ข้อ 2 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
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ส าหรับตนเองและครอบครัว และหากจ าเป็นก็จะได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมในรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมด้วย 

(4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้ งและที่จะเข้าร่วมสหภาพ
แรงงานเพ่ือความคุ้มครองผลประโยชน์ของตน  

ข้อ 24  ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและการผ่อนคลายยามว่าง 
รวมทั้งจ ากัดเวลาท างานตามสมควร และวันหยุดเป็นครั้งคราวโดยได้รับ
ค่าจ้าง 

ข้อ 25 (1)  ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอ
ส าหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและของครอบครัว  รวมทั้งอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย์ และบริการ
สังคมท่ีจ าเป็น และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย 
วัยชรา หรือปราศจากการด ารงชีพอ่ืนในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการ
ควบคุมของตน  

(2) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและ
การช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็กทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้อง
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน 

 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการท างาน เพ่ือไม่ให้เป็นละเมิดสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ควร
ได้รับการคุ้มครองและเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนเพ่ือไม่ให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งการ
คุ้มครองสิทธิเหล่านี้ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิของตนตาม
ปฏิญญาสากลดังกล่าว อาจท าให้ขาดก าลังใจในการท างานและพัฒนาศักยภาพของตนในการท างาน
ได้ รวมไปถึงอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนสายงาน คนเก่ง คนดี คนมีความรู้ความสามารถอาจไปท างานใน
สายงานอ่ืนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ที่มากกว่าการด ารงต าแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เนื่องจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเป็นบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาของประเทศ ดังนั้นเมื่อไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติจึงควรต้องยึดหลักการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ดังกล่าวตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพ่ือจูงใจให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีก าลังใจในการ
ท างานและดึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถ คนเก่ง คนดีเข้ามาท างานในการอุดมศึกษาของไทยในการ
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ผลิตทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังอันส าคัญต่อการพัฒนาประเทศที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน 
  2.3.1.3  แนวความคิดเก่ียวกับความเป็นธรรมทางสังคม 
  แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคม เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงความ
ยุติธรรมซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่ทุกคนในสังคมควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครอง โอกาส และสิทธิ
ประโยชน์ทางสังคม โดยนักสวัสดิการสังคมให้ความส าคัญใน 3 ประเด็น54 กล่าวคือ 
 1) อคติ ซึ่งเป็นความเชื่อหรือทัศนคติเชิงลบต่อบุคคลหนึ่งและก่อให้เกิด
แนวความคิดท่ีไม่ถูกต้องต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนส่งผลให้เกิดการปฎิบัติต่อบุคคลมีความแตกต่างกันไป 
 2) การเลือกปฏิบัติ เป็นการกระท าที่แสดงออกต่อบุคคลแต่ละคนให้มี
ความแตกต่างกันออกไป เนื่องจากมีความเชื่อท่ีเป็นอคติในเรื่องนั้นๆ หากการเลือกปฏิบัติมีมากขึ้นจะ
น าไปสู่การกดขี่ โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของการใช้อ านาจที่ไร้เหตุผลและก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมขึ้น เช่น การเหยียดสีผิว การแบ่งแยกเพศ การแบ่งชนชั้น ความเป็นผู้สูงวัย เป็นต้น 
 3) การกดขี ่เป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้น 
  2.3.1.4  แนวความคิดเก่ียวกับความม่ันคงของมนุษย์ 
  ความมั่นคงของมนุษย์ได้เริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 หลังจากการสิ้นสุด
สงครามเย็นที่มีความขัดแย้งกันทางการเมือง จึงท าให้ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme: UNDP) มีแนวความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของ
มนุษย์ เพ่ือให้เปลี่ยนความสนใจจากความมั่นคงของรัฐไปสู่ความมั่นคงของปัจเจกบุคคล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 มติ55 กล่าวคือ 
  มติแรก คือ เรื่องความปลอดภัยจากการคุกคามที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ความ
หิวโหย โรคภัยต่างๆ และการกดข่ีปราบปราม 
  มติที่สอง คือ การได้รับการปกป้อง คุ้มครองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อการด ารงชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน การท างานหรือในสังคม 
  องค์ประกอบของความมั่นคง56 
  องค์ประกอบของความมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ อันได้แก ่
 
 

                                                           

 54 ระพีพรรณ ค าหอม, เรื่องเดิม, หน้า 92-93. 
 55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 94. 
 56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 94-98. 
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  1. ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 
 1)  รายได้ข้ันพื้นฐาน 
 2)  เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
 3)  การจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีงานท าและผู้มีงานท าแบบชั่วคราว 
 4)  ผู้ไม่มีงานท า แสดงถึงอัตราการว่างงานและรวมถึงผู้ก าลังหางาน 
 5)  จ านวนคนจน 
 6)  การมีท่ีดินท ากิน 
 7)  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 8)  อัตราเงินเฟ้อ 
 9)  การไม่มีที่อยู่อาศัย 
 10)  สัมประสิทธิความไม่เสมอภาค 
 2. ด้านความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ การกระจายอาหารและการเข้าถึงแหล่งอาหาร 
 3. ด้านความมั่นคงทางสุขภาพ ได้แก่ 
 1)  การตายเนื่องจากโรคต่างๆ  
 2)  การตายเนื่องจากการคลอดบุตร 
 3)  ความไม่สะอาดของอาหาร 
 4)  สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 
 5)  ความไม่เท่าเทียมในบริการสาธารณสุข 
 6)  จ านวนแพทย์ต่อประชากร 
 7)  น้ าดื่มไม่สะอาด 
 4. ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การขาดแคลนน้ า สภาพน้ าเป็นพิษ การ
สูญเสียพื้นที่ป่า ปัญหาดินแล้ง ปัญหาที่ดินเค็มและมลพิษทางอากาศ 
 5. ด้านความมั่นคงส่วนบุคคล ได้แก่ ความไม่มั่นคงจากรัฐ ความไม่มั่นคงจาก
อาชญากรรม ภัยคุกคามต่อผู้หญิง ภัยคุกคามต่อตนเองและอุบัติเหตุจากการจราจร 
 6. ความมั่นคงด้านชุมชน ได้แก่ การใช้แรงงานเด็ก ปัญหาครอบครัวและความ
ขัดแย้งภายในชุมชน 
 7. ด้านความมั่นคงทางการเมือง ได้แก่ การกดขี่ทางการเมือง เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การได้รับข่าวสารและการให้ความส าคัญต่อการทหารมากกว่าประชาชน 
  องค์ประกอบทางด้านความมั่นคงเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างมากต่อ
การด ารงชีวิตของบุคคลในสังคมเพ่ือลดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน อาชญากรรม อุบัติเหตุ 
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มลพิษ อาหารเป็นพิษ เป็นต้น รวมทั้งเป็นการสร้างเข้มแข็งในการพัฒนาเพ่ือน ามาสู่การมีสวัสดิการที่
ดีแก่ประชาชนในสังคม 
  2.3.1.5 แนวความคิดเก่ียวกับการจูงใจ 
  การจูงใจ เป็นกระบวนการอันเกี่ยวกับการตัดสินใจของบุคคลที่แสดงออกมาจาก
การเรียนรู้ทั้งจากตนเองและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคลนั้น
สามารถตอบสนองค่านิยมของตนหรือสังคมได้ 
  การจูงใจนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ทฤษฎี57 กล่าวคือ 
  1. ทฤษฎีที่เน้นการสร้างความพอใจ  
  ทฤษฎีนี้เป็นการเชื่อว่า หากองค์การทราบและเข้าใจถึงความต้องการภายในของ
บุคลากรแล้ว องค์การจะสามารถก าหนดระบบการให้รางวัลที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
และท าให้งานขององค์การนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายไปได้ 
  2. ทฤษฎีที่เน้นกระบวนการสร้างการจูงใจ  
  กระบวนการสร้างการจูงจะเป็นการอธิบายภาพรวมในการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งจะไม่
อธิบายในรายละเอียดปลีกย่อย โดยมีฐานความคิดท่ีว่า บุคคลจะมีความพยายามในการท างานที่ตนได้
คาดหวังเอาไว้ ซึ่งความคาดหวังนั้นจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานเพ่ือส่งผลให้ได้รับสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว58 
  3. ทฤษฎีเสริมแรง 
  ทฤษฎีนี้จะเน้นการสร้างเงื่อนไขที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและผลที่จะตามมา 
โดยผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ กล่าวคือ การให้ผลตอบกลับที่พึงปรารถนาเมื่อเกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ขจัดผลตอบกลับที่ไม่น่าพึงปรารถนาภายหลังจากเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้ผลตอบ
กลับในเชิงลบหลังจากเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และยกเลิกการให้รางวัลหลังจากเกิดพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค ์
 
 

                                                           

 57 ศุภชัย ยาวะประภาษ, กำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐไทย: กระแสใหม่และสิ่งท้ำทำย, 
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: จุดทอง, 2548), หน้า 218-222. 
 58 พะจุณณ์ ตามประทีป, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรรับรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรทหำรเรือ ศึกษำเปรียบเทียบนำยทหำรพรรคนำวิน พรรคกลิน พรรคนำวิกโยธิน พรรค
พิเศษ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 26. 
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  การจัดการกับสิ่งจูงใจ59 
  การจัดการกับสิ่งจูงใจนั้นจะหมายความรวมถึงสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินและสิ่งจูงใจที่
ไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1. การก าหนดสิ่งจูงใจต้องมองในเชิงกลยุทธ์และต้องตอบรับต่อกลยุทธ์ขององค์การ 
 2. สิ่งจูงใจมีสองประเภท คือสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินและสิ่งจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงิน โดย
สิ่งจูงใจทั้งสองประเภทนี้มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
 3. สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงิน ได่แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ซึ่งอาจจ าแนกเป็นเงินเดือนค่าจ้างพ้ืนฐานและเงินตอบแทนแปรผัน กล่าวคือ 
  เงินเดือน ค่าจ้างพ้ืนฐานต้องก าหนดโดยค านึงถึงความเท่าเทียมภายใน กล่าวคือ 
การสะท้อนถึงค่าของผลงานและบุคคลที่เทียบเคียงกันได้ภายในองค์การเดียวกันและความเท่าเทียม
จากภายนอก 
  เงินตอบแทนแปรผัน เป็นเงินที่ตอบแทนให้กับผลการปฏิบัติในแต่ละปี กล่าวคือ ใน
ปีใดที่บุคคลใดปฏิบัติงานไปตามผลที่ก าหนดไว้ก็จะได้รับเงินตอบแทน ซึ่งเงินก้อนนี้จะไม่ไปรวมกับ
เงินเดือนค่าจ้างพ้ืนฐาน 
  นอกจากเงินค่าจ้างและเงินตอบแทนแล้ว สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินยังรวมถึงประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนๆ ที่องค์การจัดให้ เช่น บ าเหน็จ บ านาญ เงินตอบแทนจากการเสียชีวิต ค่าประกัน
สุขภาพ รวมถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ค่าตอบแทน เช่น วันหยุดประจ าปี การจัดอาหารกลางวัน เป็นต้น 
  4. สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน จะเน้นที่การยอมรับ ผลส าเร็จและความรับผิดชอบของ
บุคคล ซึ่งสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินอาจได้แก่ การให้รางวัล การยกย่อง การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง เ ป็น
ต้น 
  ดังนั้นสิ่งจูงใจในการท างานไม่ว่าจะเป็นสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินหรือสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัว
เงิน จึงมีความส าคัยเป็นอย่างมากต่อการดึงดูดคนดี คนเก่ง คนมีความสามารถให้เข้ามาเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เพราะจะเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลเหล่านั้นมีความมั่นใจในองค์การ และ
มีความม่ันใจในการท างานของตนเองที่มีความมั่นคงมากเพียงพอ 
 
 
 
 
 

                                                           

 59 ศุภชัย ยาวะประภาษ, เรื่องเดิม, หน้า 223-225. 
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 2.3.2  ค ำนิยำมและประเภทของสิทธิประโยชน์ 
  2.3.2.1  ค านิยามของสิทธิประโยชน์  
  การให้ค านิยามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในพจพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 ไม่มีการให้ค านิยามค าดังกล่าวไว้ เพียงมีแต่การให้ค านิยาม “สิทธิ” และ “ประโยชน์” 
แยกกันดังนี้ 
  สิทธิ หรือ สิทธิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 
อ านาจอันชอบธรรม เช่น บุคคลมีสิทธิหรือหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ รวมถึง
อ านาจที่จะกระท าการใดๆ ได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย60 
  ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้ค านิยาม สิทธิ (Right) คือ อ านาจที่
กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการเก่ียวกับทรัพย์หรือบุคคลอ่ืน61 เช่น สิทธิในทรัพย์สิน 
สิทธิในชีวิตร่างกาย เป็นต้น ซึ่งสิทธิในความหมายดังกล่าวนี้เป็นสิทธิตามความหมายทั่วไป  
  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ได้แยก สิทธิตามรัฐธรรมนูญ หรือ สิทธิตาม
กฎหมายมหาชน นั้นออกจากสิทธิตามความหมายทั่วไป กล่าวคือ อ านาจตามรัฐธรรมนูญหรื อ
กฎหมายสูงสุดให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกชนในอันที่จะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด การ
ให้อ านาจแก่ปัจเจกชนดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงขอบเขตสิทธิของตน 
ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ62  
  ดังนั้น สิทธิ จึงหมายถึง อ านาจที่กฎหมายมีการบัญญัติรับรองให้ในการที่บุคคลใด
จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการคุ้มครองบุคคลไม่ให้
ถูกแทรกแซงโดยเฉพาะการแทรกแซงจากรัฐ 
  ประโยชน์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง สิ่งที่มีผล
ใช้ได้ดีสมกับท่ีคิดมุ่งหมายไว้ ผลที่ได้ตามความต้องการ สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ เช่น ประโยชน์ของ
การศึกษา ประโยชน์ของโรงเรียน63 

                                                           

 60 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: 
นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2546), หน้า 1193. 
 61 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2538), หน้า 21. 
 62 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐำนของสิทธิ เสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำม
รัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547), หน้า 58. 
 63 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม, หน้า 665. 
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  เมื่อพิจารณาจากค านิยามของ สิทธิ และ ประโยชน์ แล้ว ตามความเข้าใจของ
ผู้เขียน จึงกล่าวได้ว่า สิทธิประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่บุคคลจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพ่ือให้
บรรลุถึงความต้องการของตน  
  เพราะฉะนั้นความมุ่งหมายของบุคคลอันเกี่ยวกับการท างาน คือ การได้รับสวัสดิการ
ที่ดี เพื่อให้บุคคลที่ท างานมีความม่ันคงในการท างานและการด ารงชีวิต  
  ดังนั้น สวัสดิการ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การ
ให้สิ่งที่เอ้ืออ านวยให้ผู้ท างานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล 
ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง64 
  เพราะฉะนั้น สิทธิประโยชน์ในการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
จึงประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจที่เป็นสวัสดิการ  
  2.3.2.2  ประเภทของสิทธิประโยชน์ 
   1)  ค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนเป็นประโยชน์จากการท างานโดยตรง ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง 
ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายตามผลงานที่ได้ท า เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายเดือนหรือรายปี รวมถึงการท างาน
ล่วงเวลา การท างานในวันหยุด หรือการท างานในกรณีอ่ืนๆ ที่จะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ท า
งาน 
   เงินเดือน65 (Salary) หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับเป็นการตอบแทนการ
ท างาน มีลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ไม่ค านึงถึงจ านวนวันหรือจ านวนชั่วโมงในการท างาน โดย
เงินเดือนถือว่าเป็นรายได้ประจ าของคนท างาน 
   ค่าจ้าง66 (Wage) หมายถึง จ านวนเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับเงินเดือน ต่างกันที่ค่าจ้างคิดตามชั่วโมงหรือจ านวนวันของการปฏิบัติงาน โดยอาจจะจ่าย
เป็นรายสัปดาห์ สองสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ โดยทั่วค่าจ้างจะเป็นการจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 
 
 
 
 

                                                           

 64 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1143. 
 65 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, กำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐกิจ (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517), หน้า 75. 
 66 เรื่องเดียวกัน, หน้า 75. 
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   ค่าตอบแทนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท67 กล่าวคือ  
 1. ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ปกติ ได้แก่ เงินตอบ
แทนที่จ่ายให้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ตามสัญญาจ้าง กล่าวคือ เงินเดือน หรือค่าจ้าง  
 2. ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระหน้าที่ปกติ ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้บุคลากรในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ได้มอบหมาย หรือนอกเหนือจาก
สัญญาจ้างที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น เบี้ยประชุม เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เงินค่าวิทยากร เป็น
ต้น 
 3. ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เงินรางวัลประจ าปี โบนัส 
   2)  สวัสดิการและประโยชน์อื่น    
   สวัสดิการและประโยชน์อ่ืนๆ ถือได้ว่าเป็นสิ่งจูงใจอย่างยิ่งต่อการท างาน
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและเป็นการดึงดูดคนดี คนเก่ง มีความสามารถให้เข้า
มาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและคงอยู่ต่อไปในระบบ นอกเหนือไปจากเงินเดือน 
ซึ่งไม่สามารถเข้ามาจัดการปัญหาได้ทั้งหมด เนื่องจากสวัสดิการจะท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
เป็นอยู่ที่ดี ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในสังคมและก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต ซึ่งการจัด
สวัสดิการนั้นต้องจัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน โดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการ และสวัสดิการนั้นต้องจัดให้กับประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการ
แบ่งแยก ไม่สร้างความเดือดร้อนใก้กับประชาชน พร้อมทั้งมีความสม่ าเสมอในการจัดสวัสดิการ จึงจะ
ท าให้การจัดสวัสดิการนั้นบรรลุผล 
   วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ68 
   1.  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
 2. เพ่ือเป็นการจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานใน
หน่วยงาน 
   3.  เพ่ือท าให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและซ่ือสัตย์ต่อหน่วยงาน 
   4.  เพ่ือเพ่ิมผลิตแก่หน่วยงานให้สูงขึ้น 
   5.  เพ่ือท าให้งานของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   6.  เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรกับหน่วยงาน 

                                                           

 67 ศุภชัย ยาวะประภาษ, เรื่องเดิม, หน้า 226-227. 
 68 ภิญโญ สาธร, กำรบริหำรงำนบุคคล (กรุงเทพมหานคร: วฒันาพานิช, 2517), หน้า 387. 
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   7.  เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดี 
   หลักการในการจัดสวัสดิการ69 การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรควรค านึงถึง
หลักการดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 
 1. หลักความเสมอภาค การจัดสวัสดิการต้องค านึงถึงความเท่าเทียมกัน 
อย่าให้อภิสิทธิ์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
 2. หลักแห่งประโยชน์ จะต้องค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับให้คุ้มค่าและต้อง
ได้ผลตามท่ีก าหนดเป้าหมายไว้ 
 3. หลักแห่งความจูงใจ การจัดสวัสดิการจะเข้ามาจูงใจให้คนท างานนั้นมี
ก าลังใจในการท างานเพ่ือให้งานออกมาดี ส่งผลแก่ทั้งตนเองและหน่วยงาน 
 4. หลักแห่งการตอบสนองความต้องการ ต้องค านึงว่าการจัดสวัสดิการ
ดังกล่าวนั้นเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามความต้องการ การจัด
สวัสดิการดังกล่าวนั้นถือว่าไม่เกิดประโยชน์ 
 5. หลักแห่งประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการจะต้องได้ผลดีที่สุด เกิด
ประโยชน์มากที่สุด สิ้นเปลืองเวลาและลงทุนน้อยที่สุด 
 6. หลักแห่งการประหยัด ต้องค านึงถึงความสิ้นเปลืองให้น้อยที่สุด 
ไม่เช่นนั้นจะเป็นการฟุ่มเฟือยที่ไม่เกิดประโยชน์ 
 7. หลักแห่งการบ ารุงขวัญและก าลังใจ การจัดสวัสดิการเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในการท างาน 
 8. หลักแห่งความสะดวก การจัดสวัสดิการจะต้องมีความสะดวก คล่องตัว
ในการจัดการเพ่ือท าให้ได้รับบริการได้ดีที่สุด 
 9. หลักแห่งงบประมาณ การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรจะต้องค านึงถึง
งบประมาณว่ามีเพียงพอหรือไม่ เพ่ือไม่ท าให้การจัดสวัสดิการนั้นต้องหยุดลง 
 10. หลักแห่งความยุติธรรม ต้องค านึงถึงความยุติธรรมไม่ให้มีการได้รับ
สวัสดิการที่เหลื่อมล้ าหรือสูงต่ ากันไป   
   ประเภทของสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล70 
 1. สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ซึ่งสวัสดิการดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญเป็น
อย่างมากต่อการท างานของบุคลากร โดยจะต้องจัดให้มีการครอบคลุมไปถึงครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น
บิดามารดา คู่สมรส บุตร โดยอาจเป็นการให้สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา และที่อยู่อาศัย 

                                                           

 69 เรื่องเดียวกัน, หน้า 388-389. 
 70 ศุภชัย ยาวะประภาษ, เรื่องเดิม, หน้า 227-229. 
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รวมถึงการมีบ าเหน็จบ านาญเมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรซึ่งจะเป็นการประกันความมั่นคงใน
ยามชรา 
 2. สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การลา บ้านพัก เงินกู้ การจัดสถานที่
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน การจัดฌาปนกิจ เป็นต้น 
 3. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก 
เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 
 4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในการ
ท างาน จะได้มีก าลังใจในการท างานเพ่ือองค์การและเพ่ือเกียรติคุณให้แก่ตนเอง 
 5. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ กล่าวคือ บุคคลากร
ต้องการความมั่นคงมากท่ีสุดในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการมีรายได้ที่แน่นอน การประเมินผล
งาน เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดหลักประกันในการงาน รวมถึงมีการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งที่จะเป็นสิ่งจูงใจ
ในการท างานเป็นอย่างยิ่งของบุคลากร และรวมถึงการให้โอกาสในการศึกษาต่อ อบรม สัมมนา เพ่ือ
ท าให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า สวัสดิการนั้นมีหลักๆ ดังนี้ คือ  
 1. สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย เงินบ าเหน็จบ านาญ การ
ประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ การประกันอันตรายจากการท างาน การประกัน
การว่างงาน การประกันการทุพพลภาพ การประกันชราภาพ  
 2. สวัสดิการด้านสันทนาการ เป็นการจัดขึ้นมาให้คนที่ท างานได้พักผ่อน
จากการท างานที่มีความตึงเครียด ไม่ว่าจะเป็น เกมส์ กีฬา การบันเทิงและการพักผ่อน เช่น ห้องพัก
ผ่อน การมีโทรทัศน์ เป็นต้น กิจกรรมทางสังคม รวมถึงงานอดิเรก 
 3. สวัสดิการด้านบริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านสุขภาพอนามัย ที่พัก
อาศัย ความปลอดภัยในการท างาน การจัดอาหาร บริการเพ่ือความสะดวกสบาย บริการทางด้าน
การศึกษา เป็นต้น 
  ดังนั้น จะกล่าวได้ว่าค่าตอบแทนจากการท างานนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนที่ท างาน
มีความตั้งใจในการท างานและรับผิดชอบงานของตนเอง ส่วนสวัสดิการและประโยชน์อ่ืนจะเข้ามาท า
ให้คนที่ท างานนั้นผูกพันกับงาน ไม่ทิ้งงาน ซึ่งสวัสดิการจะมุ่งเน้นไปที่สุขภาพอนามัย ความมั่นคง 
ความปลอดภัยและความสุข ความสะดวกสบายของคนท างาน เพ่ือจะก่อให้เกิดก าลังใจในการท างาน 
ความภักดีต่อองค์กร ความร่วมมือร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการคลายกังวลในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
สิ่งเหล่านี้เองที่จะท าให้บุคลากรมีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่การท างานไปจนถึงหลังการ
เกษียณอายุ 
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  ในกรณีของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้น การที่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะมีความม่ันคงจากการท างานนอกจากการก าหนดสิทธิประโยชน์ตอบ
แทนที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรจะได้รับตามที่แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งเป็นผู้ก าหนดแล้ว ซึ่งจะมีการแสดงถึงความมั่นคงในขณะที่ท างานแล้ว ยังคงต้องมีความมั่นคง
หลังการเกษียณอายุด้วย  
   

2.3.3  กำรก ำหนดสิทธิประโยชน์และแนวควำมคิดกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
 การก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้นเป็น
อ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา เมื่อสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการได้กลายมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ท าให้รูปแบบการบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การบริหารงานจะเกิดความคล่องตัว รวดเร็วและเป็นอิสระมาก
ยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อสถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องรอค าสั่งจากส่วนราชการที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน จึง
ท าให้สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมีอ านาจในการบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งความเป็นอิสระ
ในการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาจะปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
จึงท าให้สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ วางนโยบายได้อย่างอิสระภายใต้
พระราชบัญญัติจัดตั้งของสถาบันอุดมศึกษา แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับอ านาจบริหารจัดการนั้น 
แต่ยังคงต้องอยู่ในการก ากับตรวจสอบจากทางรัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 
  2.3.3.1  สิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
  เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจดังกล่าวแล้ว จึงท าให้การก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้นขึ้นอยู่กับสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นองค์การสูงสุด
ในสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาท าหน้าที่ดังกล่าว โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาจะเข้ามาก าหนดนโยบาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการบริหารงานบุคคลที่ถือว่าส่งผลต่อพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเป็นอย่างมากในเรื่องการก าหนดเงินเดือน สิทธิประโยชน์ การ
ประเมิน การต่อสัญญา โดยระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นระบบที่
ดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและรักษาคนดีไว้ให้อยู่ในการอุดมศึกษา จึงท าให้การบริหารงาน
บุคคลนั้นเป็นหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ71 
 
 

                                                           

 71 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, หลักกำรและแนวปฏิบัติมหำวิทยำลัยในก ำกับของ
รัฐบำล, หน้า 14-16. 
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 1)  การก าหนดอัตราเงินเดือน  
 สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเป็นการเฉพาะ

ของสถาบันอุดมศึกษาและมีระบบการประเมินที่ค านึงถึงคุณสมบัติและภาระงานเป็นส าคัญ 
 2)  การก าหนดผลประโยชน์และสวัสดิการ 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าระบบราชการ แต่มีวิธีการจัดที่แตกต่างกันไป เช่น ไม่มีระบบบ าเหน็จ บ านาญ
แต่มีระบบกองทุนเลี้ยงชีพแทน เป็นต้น 

 3)  การก าหนดเงื่อนไขการจ้างและการประเมิน  
 การคัดเลือกการจ้างและเงื่อนไขการปฏิบัติงานและการประเมินผลการ

ท างานเป็นอ านาจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติขึ้น อย่างไรก็ตามการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในระบบเดิมหรือบุคคลทั่วไปเข้าสู่ระบบใหม่ต้อง
ค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

  1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างได้ตามความ
เหมาะสม เช่น การก าหนดอายุสัญญาการทดลองงานและการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง 

 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจัดท าเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือได้ให้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ในการประเมินควรยึดหลัก 4 ประการดังนี้ 

 1) วิธีการประเมินต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม 
 2) กลไกการประเมินควรใช้องค์คณะบุคคลทั้งภายในและ

ภายนอก 
 3) ผลการประเมินต้องน าไปพัฒนาและปรับปรุงเ พ่ือให้ได้

คุณภาพ 
 4) กฎเกณฑ์ การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
 4)  การโอนเข้าสู่ระบบใหม ่
 1.  ให้มีคณะกรรมการประเมินศักยภาพบุคคลขึ้นเป็นการเฉพาะ 

ภายใต้เงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 2.   ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดภาระงานใหม่และอัตรา

ค่าตอบแทนที่ข้ึนอยู่กับคุณวุฒิและภาระงานโดยการจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ก าหนดขึ้นใหม่ 
 5)  ต าแหน่งทางวิชาการ 
 1.  การใช้ต าแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค า

น าหน้านามได้ 
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 2.  การขอต าแหน่งทางวิชาการ สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้
ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 การวิจัยและผลงานทางวิชาการจะเป็นเกณฑ์ในการประเมินการต่อ
สัญญาและต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ การวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ซึ่งต าแหน่งทางวิชาการนั้นจะประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ 
 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

(ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
ผลงาน ดังต่อไป 
 1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
 2. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด 
ๆ หรือ 
 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
 4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดย
ปรากฎผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ72 
 1. อาจารย์ เป็นชื่อที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการสอนวิชาความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็น
หน้าที่หลักของอาจารย์ ส่วนหน้าที่รองของอาจารย์ คือ ค้นคว้า วิจัย เขียนต าราซึ่งต าแหน่งอาจารย์นี้
จะได้รับอัตโนมัติเมื่อได้มีการบรรจุเข้ารับต าแหน่ง 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต าแหน่งที่ท าหน้าที่ในการสอน วิจัย 
เขียนต าราและท าหน้าที่อ่ืนๆ โดยการขอต าแหน่งทางวิชาการที่ใช้ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดี

                                                           

 72 กิจการ พรหมมา และลลิตกร พรหมมา, อำจำรย์มหำวิทยำลัย (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), หน้า 32-34. 
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จ านวน 1 ชิ้นจากผลงานเหล่านี้ อันได้แก่ ผลงานวิจัย ต ารา บทความทางวิชาการ ผลงานวิชาการที่
รับใช้สังคมหรือผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน โดยมีผู้ท าหน้าที่ในการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการและเงิน
ค่าตอบแทน 
 3.  รองศาสตราจารย์ มีหน้าที่ท าการสอน วิจัย เขียนต าราและหน้าที่
อ่ืนๆ ซึ่งต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะได้มาจากการยื่นผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีจ านวน 2 ชิ้น 
ได้แก่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต าราหรือหนังสือ 
โดยจะมีหน่วยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ท าการประเมิน ซึ่งต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทน  
 4.  ศาสตราจารย์ มีหน้าที่ในการสอน วิจัย เขียนต าราและท าหน้าที่
อ่ืนๆ ซึ่งต าแหน่งศาสตราจารย์ได้มาโดยการยื่นผลงานทางวิชาการอย่างน้อยสองชิ้นแต่ต้องเป็น
คุณภาพที่ดีมาก หากผลงานทางวิชาการมีคุณภาพที่ดีเด่น สามารถขอต าแหน่งโดยใช้ผลงานเพียงชิ้น
เดียวได้ โดยต าแหน่งศาสตราจารย์จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทน เมื่อ
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ส่งเรื่องให้ที่ประชุม ก.พ.อ. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จึงให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วนายกรัฐมนตรีน าความ
ขึ้นกราบบังคมทูลกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ขอให้เป็นศาสตราจารย์ ซึ่งต าแหน่งศาสตราจารย์นั้น
สามารถใช้เป็นค าน าหน้านามได้จนกระท่ังถึงแก่กรรม 
 อย่างไรก็ตามการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการนั้นจะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามการบริหารงานของสภาสถาบันอุดมศึกษา  

 6)  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น 

ยังคงให้ได้รับสิทธิการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกับข้าราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ส่วนผู้ที่บรรจุใหม่จะเสนอให้ท าบัญชีใหม่ 

 ดังนั้นแล้ว การก าหนดเรื่องบริหารงานบุคคลอันเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน 
ผลประโยชน์และสวัสดิการ เงื่อนไขการจ้างและการประเมิน การโอนเข้าสู่ระบบใหม่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ จะเห็นว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่เพียงองค์การเดียวที่มีอ านาจในการก าหนดเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษานี้จะมีอยู่ทุกสถาบันอุดมศึกษาจึงท าให้การก าหนดเรื่องสิทธิประโยชน์ตอบ
แทนที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรได้รับมีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะการ
ได้รับสิทธิประโยชน์หลังการเกษียณอายุการท างานที่บางสถาบันอุดมศึกษาได้มีการจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ แต่บางสถาบันอุดมศึกษา ไม่ ได้มีการจัดตั้ งกองทุนดังกล่าวให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในเรื่องความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตของ
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การได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในแต่ละคนเพียง
เพราะสังกัดคนละสถาบันอุดมศึกษา 

 2.3.3.2  แนวความคิดเก่ียวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
  สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
จ านวนมากและการลดจ านวนลงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อันเนื่องมาจาก
นโยบายของภาครัฐที่ต้องการปฏิรูประบบราชการเพ่ือลดงบประมาณรายจ่าย จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
ต้องลดจ านวนของข้าราชการลง เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการบริหารจัดการตนเองให้เกิดความ
คล่องตัว เป็นอิสระและให้การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมจ านวนมากขึ้นและการได้รับสิทธิประโยชน์
ตอบแทนต่างๆ มีความแตกต่างกันและไม่มีความม่ันคงในสายวิชาชีพเหมือนเช่นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงได้น าแนวความคิดของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการมาศึกษา  
  แนวความคิดเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเกิดขึ้นมาเนื่องจาก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเมื่อออกจากงานจะได้รับบ าเหน็จบ านาญไว้เลี้ยงชีพ เพราะใน
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระองค์ทรงตระหนักถึงการท างาน
ของข้าราชการในสมัยนั้นว่าต้องท างานเพ่ือแผ่นดิน อาจท าให้ไม่ได้สะสมเงินไว้ใช้เมื่อยามที่ต้องออก
จากราชการ เจ็บป่วยหรือชราภาพ จึงได้ก าหนดให้มีบ าเหน็จบ านาญขึ้น ซึ่งเป็นการ ให้น้ าหนัก
ผลตอบแทนแก่ข้าราชการเมื่อออกจากงาน73  โดยแนวความคิดดังกล่าวนี้พระองค์ทรงท าแบบค่อย
เป็นค่อยไป กล่าวคือ 
  1.  การยกฐานะกรมพระสุรัสวดีเป็นกรมใหญ่ (พ.ศ. 2417) 
  2.  การเร่งรัดเงินค่าราชการของไพร่สมและทาสจากเจ้าหมู่มูลนาย (พ.ศ. 2420) 
  3.  การตั้งกรมทหารหน้า (พ.ศ. 2423) และกรมส ารวจคนข้อมือขาว (พ.ศ. 2429) 
  4.  การส ารวจท าบัญชีไพร่หลวงที่มีสิทธิได้ตราภูมิคุ้มห้าม (พ.ศ. 2427) 
  5.  การแปลงไพร่สมเป็นไพร่หลวง (พ.ศ. 2430) 
  6.  การลดเงินค่าราชการของไพร่หลวง (พ.ศ. 2440) 
  7.  การเปลี่ยนแปลงวิธีควบคุมไพร่ (พ.ศ. 2442) 
  8.  การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์บุคคลเป็นไพร่ (พ.ศ. 2442) 
  9.  การเปลี่ยนแรงงานเกณฑ์เป็นแรงงานจ้าง (พ.ศ. 2443) 
  10. การประกาศใช้พระราชบัญญัติเบี้ยบ านาญ (พ.ศ. 2444) 

                                                           

 73 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, ประวัติกองทุน, ค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จาก 
https://www.gpf.or.th/thai2013/about/index.asp 
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  โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติเบี้ยบ านาญ ร.ศ. 120 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2444 ซึ่งก าหนดให้มีการพระราชทานบ าเหน็จบ านาญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จึงท าให้สังคมในสมัย
นั้นมีความเท่าเทียมกันของราษฎร เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
การสิ้นสุดในการมีไพร่สม ไพร่หลวง ไพร่ส่วย จนมาถึงในปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนารูปแบบบ าเหน็จ
บ านาญมาเป็นการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ (กบข.) ขึ้น 
 1)  วัตถุประสงค์ของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 กองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้74 
 1.  เพ่ือเป็นหลักประกันการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและประโยชน์ตอบแทน
การรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากข้าราชการ  
 2.  เพ่ือส่งเสริมการออมของสมาชิก 
 3.  เพ่ือจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก  
  กองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการมีสถานะเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายเฉพาะ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ และมีหน้าที่ก ากับและดูแลโดยทั่วไป 
 2) สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ  
  สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ (กบข.) จะประกอบไปด้วย
ข้าราชการ 12 ประเภท คือ 
 1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.  ข้าราชการพลเรือน 
 3.  ข้าราชการต ารวจ 
 4.  ข้าราชการทหาร 
 5.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 6.  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
 7.  ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
 8.  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 9.  ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 10. ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง 

                                                           

 74 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
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 11. ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 12. ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2539 เพ่ือรองรับสิทธิของผู้ที่เป็นสมาชิกอีกสองกลุ่ม กล่าวคือ สมาชิกที่โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้คงเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการต่อไปได้และสมาชิกซึ่งรับราชการอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่แปรสภาพเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐที่มีความประสงค์เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ต่อไป แมส้ถาบันอดุมศึกษาจะไม่เป็นส่วนราชการแล้วก็ตาม 
 3)  หน้าที่ของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการมีหน้าที่ดูแลบริหารเงินออมของ
ข้าราชการสมาชิก โดยน าเงินที่รับจากสมาชิกและส่วนราชการไปลงทุน เพ่ือสร้างผลตอบแทนเฉลี่ ย
ระยะยาวที่เหมาะสมสูงกว่าเงินเฟ้อภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ อีกทั้ง มีหน้าที่บริหารฐานข้อมูล
บัญชีสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุน การประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สมาชิกรวมถึงการจ่ายเงินและ
ผลประโยชน์คืนให้สมาชิกแก่สมาชิกเมื่อพ้นสมาชิกภาพ  
 4)  เงินกองทุนของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหารเงินออมของ
ข้าราชการที่เป็นสมาชิกและเงินที่รัฐซึ่งเป็นนายจ้างส่งเข้ากองทุนเพ่ือเป็นสวัสดิการและหลักประกัน
ในวัยเกษียณให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิก ซ่ึงเงินของกองทุนดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 
 1.  เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐน าส่งเข้าบัญชีสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 เพ่ือชดเชยเงินบ านาญที่ลดลง ทั้งนี้ 
สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจะมีสิทธิขอรับเงินประเดิมได้เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพและ
เลือกรับบ านาญเท่านั้น 
 2.  เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐน าส่งเข้ากองทุนเป็นประจ าทุกเดือน โดยจ่าย
เพ่ิมให้แก่สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการเพ่ือชดเชยสูตรบ านาญที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ
จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยต่อเม่ือสิ้นสุดสมาชิกภาพและเลือกรับบ านาญเท่านั้น 

 3.  เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนเป็นประจ าเดือน ซึ่งขณะนี้
อยู่ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก ซึ่งเงินเดือนดังกล่าวไม่รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนหรือ
เงินเพ่ิมอย่างอ่ืน 
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 4. เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการที่สะสมเงินเข้ากองทุนเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนสมาชิก 
 5. เงินส ารอง คือ เงินที่รัฐจัดสรรเงินงบประมาณส่งเข้ากองทุนเพ่ือเป็น
เงินส ารองส าหรับจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการในยามที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยรัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินส ารองเข้ากองทุนเป็นรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการประจ าปีจนกว่าเงินส ารองและดอกผลจะมีจ านวน 3 
เท่าของงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการประจ าปี 
 6. เงินกองกลาง คือ เงินบริจาค เงินตามบัญชีเงินรายบุคคลที่ไม่มีผู้รับเป็น
เงินส่วนกลางที่มิใช่ของสมาชิกคนใด 
 7. เงินสะสมส่วนเพ่ิม คือ เงินที่สมาชิกแจ้งความประสงค์สะสมเพ่ิมจาก
อัตราปกติที่ก าหนดไว้ โดยสมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพ่ิมได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ของเงินเดือน 
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมเดิมตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน
แต่รัฐจะยังคงสมทบเงินในอัตราร้อยละ 3 เช่นเดิม 
 5) โครงสร้างการบริหารกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 การควบคุมและการบริหารกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจะประกอบ
ไปด้วย คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการโดยมีเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งการท างานในด้านต่างๆ ยัง
ประกอบไปด้วยกลุ่มงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน ซึ่งจะเป็นงานด้านลงทุนและบริหาร
ผู้จัดการกองทุน Public Market และงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน 
 2. กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยฝ่ายบริการและสวัสดิการและ
ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม 
 3. กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยฝ่ายบริหารความเสี่ยงการ
ลงทุน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายก ากับกิจกรรมองค์กรและฝ่ายกลยุทธ์องค์และพัฒนาธุรกิจ 
 4. กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร ประกอบด้วยฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายธรรมาภิบาล
และฝ่ายเลขานุการองค์กร 
 5. กลุ่มงานปฏิบัติงาน ประกอบด้วยฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ ฝ่าย
ทะเบียนสมาชิกด้านจ่าย ฝ่ายปฏิบิการลงทุนและบริษัทไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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 6. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยฝ่ายบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และฝ่ายระบบงานสารสนเทศ 
 7. กลุ่มงานบริหาร ประกอบด้วยฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายบริหาร
ส านักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ได้
ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน 
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 
 คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ75 ซึ่งประกอบไปด้วย
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ผู้แทน
สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการประเภทละหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือก และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งได้รับ
เลือก เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งในการ
บริหารกิจการของกองทุน 
 2. ก าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 3. ก ากับดูแลการจัดการกองทุน 
 4. ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอ านาจ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ 
 5. ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวกับกิจการของกองทุน 
 6. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษาและจ่ายเงินของ
กองทุน 
 7. ออกระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บรรจุแต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยของพนักงานและลูกจ้างตลอดจนการก าหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน
รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ 

                                                           

 75 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
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 8. พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนจัดการเงินของ
กองทุน76 
 9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 10. แต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีกองทุนถือหุ้นอยู่ 
 11. ปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน77 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
สี่คนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการและเลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ 
 2. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบัน
การเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 
 3. ติดตามดูแลการด าเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 
 4. รายงานผลการด าเนินการด้านการลงทุนและเสนอความเห็นต่ อ
คณะกรรมการ 
 5. ปฏิบัติการในเรื่องอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์78 ประกอบด้วยเลขาธิการก.พ.เป็น
ประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนสมาชิกจ านวนห้า
คนเป็นอนุกรรมการ และให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ให้คณะอนุกรรมการสมาชิก
สัมพันธ์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิกตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่สมาชิก 

                                                           

 76 มาตรา 26(8) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

77 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 78 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
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 2. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายงานความคืบหน้าของการจัดการ
กองทุน 
 3. รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ จากสมาชิก 
 4. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก 
 5. ปฏิบัติการในเรื่องอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 เพราะฉะนั้นการท างานและการบริหารกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
เป็นการบริหารกองทุนที่มีความเข้มแข็ง จึงท าให้สมาชิกของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการมี
ความมั่นใจในการบริหารงานและการได้รับบ าเหน็จบ านาญในการเกษียณอายุหรือการออกจากงาน
ก่อนการเกษียณอายุเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีพของสมาชิกต่อไป 
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บทท่ี 3 

 
มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงำน

ในสถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำรในต่ำงประเทศและประเทศไทย 
 

 การศึกษาในบทนี้จะเป็นการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ อันเนื่องมาจากการศึกษาในบทก่อนหน้านั้น สิทธิ (Rights) 
คือ อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยวกับทรัพย์หรือบุคคลอ่ืน 79 ดังนั้น
การรับรองอันเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลตามกฎหมายจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้เกิดการ
คุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกแทรกแซงหรือถูกเอาเปรียบได้  
 เมื่อพิจารณาในเรื่องการท างานของบุคคลนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท างานและค่าตอบแทนที่บุคคลควรได้รับเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอ
ภาคกัน ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากทุกคนเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ 
ซึ่งเป็นแนวทางให้แก่ประเทศสมาชิกได้น าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม โดยการคุ้มครองที่
ก าหนดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเกี่ยวกับการท างานของบุคคล เป็น
การก าหนดในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันบุคคลควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกท างานได้อย่างอิสระ 
การได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม การเข้าร่วมเป็นสหภาพแรงงานเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของตน รวมถึง
การมีมาตรฐานในการครองชีพที่ดี  
 ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรที่เป็นประเทศที่มี
ระบบการอุดมศึกษาท่ีดีที่สุดของโลกประเทศหนึ่ง ซึ่งท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ของทั้งสองประเทศนั้นได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกอบวิชาชีพดังกล่าว 
เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิ ชาการ รวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดใน
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้ได้รับการส่งเสริม
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และสนับสนุนจากภาครัฐ จนท าให้สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน าของโลก จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์นี้เอง ท าให้ข้ผู้เขียน
มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของไทย 
  

3.1  มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำรในต่ำงประเทศ 

 
 ในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาเก่ียวกับความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องจากการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศดังกล่าวมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวเป็นอย่างมากใน  รวมถึง
การศึกษากฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการที่ท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีความมั่นคงในการท างานและการ
ด ารงชีวิต 
  

3.1.1 มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำรในสำธำรณรัฐฝรั่งเศส 

 สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รัฐเป็นผู้จัดตั้งขึ้นมา เพ่ือให้มี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบของการจัดองค์กรการศึกษานั้นจะอยู่
ในรูปแบบขององค์การมหาชนที่มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน จะไม่อยู่
ภายใต้ระบบการบริหารราชการทั่วไป โดยองค์การมหาชนจะสามารถก าหนดนโยบายและบริหารงาน
ด้านต่างๆ ขององค์การได้เอง รวมถึงการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน มีแหล่งรายได้เป็นของตนเอง และมี
งบประมาณที่เป็นอิสระ80 ซึ่งองค์การมหาชนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมีหลักการที่ว่า “ถ้าไม่มี
กฎหมายให้อ านาจในการก ากับดูแล จะไม่มีการก ากับดูแล” (Pas de Tutelle Sans Texte) จึงท าให้
การก ากับดูแลของแต่ละองค์การมหาชนมีความแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่ให้อ านาจองค์การ
มหาชนนั้นๆ เพ่ือก่อให้เกิดการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างอิสระ มีความคล่องตัวใน
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การบริหารงานและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยเหตุผลเหล่านี้จึงท า
ให้สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการ  
 สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสถือว่ามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการเป็นอย่าง
มาก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องมีหลักประกันความอิสระจากรัฐใน 4 ประการ81 คือ 
 1.  ความเป็นอิสระในการจัดองค์กร  
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์และขอบเขตของ
อ านาจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดแบ่งส่วนงานและองค์กรภายในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะ
ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
 2.  ความเป็นอิสระในการบริหารงาน  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องบริหารงานได้ด้วยตนเอง โดยปราศจากการอยู่ใต้อ านาจบังคับบัญชา
ของผู้ที่มีอ านาจนการควบคุมสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนด
อ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจบังคับบัญชาไว้อย่างกว้างขวางและใช้ถ้อยค าให้ลักษณะของอ านาจนั้นเป็น
การใช้อ านาจโดยทั่วไปจึงจะท าให้สถาบันอุดมศึกษาไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ที่มีอ านาจได้ 
 3.  ความเป็นอิสระในทางการเงิน  
 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้รับหลักประกันในเรื่องความเป็นอิสระทางด้านการเงิน กล่าวคือ 
จะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐและต้องมีหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงิ นที่มีความ
คล่องตัว 
 4.  ความเป็นอิสระทางด้านวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษามีอ านาจในการก าหนดเนื้อหาของหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ ก าหนดวิธีการ
เรียนการสอน การทดสอบความรู้ของผู้เรียน การอนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้เรียนที่สมควรได้รับ
ปริญญา รวมถึงการก าหนดเนื้อหาและขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า วิจัยและก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะแสดงให้เห็นถึงการมี
เสรีภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก 
 หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะเป็นหลักประกันให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่จะมี
ความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระอย่างมากในการบริหารจัดการกิจการของสถาบันอุดมศึกษา 
 ดังนั้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระ ไม่ต้องขึ้นตรงต่อระบบราชการจึงท าให้การ
บริหารและการด าเนินการด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคล การจัด
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องค์กร และการบริหารงบประมาณและทรัพย์สินก่อให้เกิดความคล่องตัว และมีกฎหมายป้องกันไม่ให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ประโยชน์จากความเป็นอิสระดังกล่าวเช่นเดียวกัน82 
  3.1.1.1  ความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา 
   1)  การบริหารงานบุคคล 
   การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสตาม
กฎหมายการศึกษา มีการแยกบุคลาการเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ บุคลากรซึ่งท าหน้าที่ด้านการสอน
และการท าวิจัยและข้าราชการทั่วไปที่ไม่ได้รับผิดชอบงานด้านการสอนและการท าวิจัยโดยมี
สถานภาพที่แตกต่างกันและให้ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการบริหารงานบุคคล ซึ่งสถานะทาง
กฎหมายของบุคลากรทางการศึกษาจะมีหลักประกันในเรื่องความเป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาและบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการศึกษา 
กล่าวคือ 
   ในกรณีที่มีการบรรจุแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งในฐานะผู้สอนใน
ระดับใด กฎหมายการศึกษาได้ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยบุคลากรผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาก่อนเสมอ ซึ่งคณะกรรมการมาจากบุคลากรซึ่งท า
หน้าที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาในระดับที่ไม่ต่ ากว่าระดับของบุคลากรซึ่งจะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการว่าด้วยบุคลากรผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีองค์ประกอบเท่าๆ กัน
ระหว่างตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ซึ่งท าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา  โดยการพิจารณานั้นบุคคลที่จะ
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติก่อน 
   ส าหรับการแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นหรือการเลื่อนต าแหน่งนั้น ได้ มีการ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือเป็นกรรมการที่ปรึกษา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นหรือการ
เลื่อนต าแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ในการสอนเป็นการเฉพาะราย รวมถึงการให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาในระดับศาสตราจารย์และกิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคลากรมากท่ีสุด 
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   ในกรณีที่ เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา ได้
ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการและพิจารณาโทษทางวินัยแก่บุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าวที่ไม่พอใจในค าวินิจฉัยของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถอุทธรณ์ค าวินิจฉัยนั้นต่อคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ 
   อีกทั้ง บุคลากรทางการศึกษา ยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลอัน
เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจนในการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก การแต่งตั้ง การบรรจุ การเลื่อนขั้น
การเลื่อนต าแหน่ง การวางหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการด าเนินการลงโทษทางวินัย 
ซึ่งโทษที่จะลงแก่บุคลากรที่การท าความผิดทางวินัยนั้นจะบัญญัติในกฎหมายการศึกษา มาตรา 
L952-8 คือ การตักเตือน การเลื่อนขั้นช้าลงไม่เกิน 2 ปี การลดขั้น การไม่ให้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นไม่
เกิน 2 ปี การห้ามไม่ให้ท าการสอนหรือการท าวิจัยหรือการไม่จ่ายค่าตอบแทน การให้ออกจากงาน
ก่อนอายุ การเพิกถอนต าแหน่งและการไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน83 
   เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการบริหารงานด้านบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กฎหมายที่ได้ให้อ านาจไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ มี
การประกันคุณภาพของบุคลากร โดยเริ่มตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันในแต่
ละสถาบันอุดมศึกษาและก่อให้เกิดความเสมอภาคกัน รวมถึงการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษานั้นเป็น
บุคคลที่ทราบปัญหาต่างๆ ของการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี จึงท าให้สามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ของบุคลากรและการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของตนไปพร้อมกับการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลและแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
   2)  การบริหารงานด้านวิชาการ 
   เมื่อการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความ
คล่องตัวเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่อยู่ภายใต้การบริหารงานในระบบราชการ จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้รับการประกันเรื่องความเป็นอิสระทางวิชาการซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ โดยสืบ
เนื่องมาจากการที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อเรื่องการบริการสาธารณะซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารประเทศ จึงท าให้ประชาชนทุกคนในประเทศจะต้องได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันประกอบกับการส่งเสริมงานด้านการวิจัยของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งส่งผล
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ให้ระบบการวิจัยของประเทศมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดงานทางด้านวิชาการต่างๆ 
มากมายที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องต่อหลักสากลของการก่อตั้ งสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องการ
วิจัยค้นคว้าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
   ดังนั้นจึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีเสรีภาพทาง
วิชาการเป็นอย่างมาก เพราะได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 
   3)  การบริหารงานด้านงบประมาณและทรัพย์สิน 
   การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษามีความเป็น
อิสระ กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐเป็นเงินก้อน โดยที่รัฐจะไม่เข้า
มาก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน รวมถึงการใช้จ่ายของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรัฐจะมีเพียงหน้าที่ในการเข้ามาตรวจสอบในภายหลังเท่านั้นดังที่ปรากฏใน
กฎหมายว่าด้วยแนวทางการจัดการอุดมศึกษาและความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ค.ศ. 1968 
   ดังนั้นจึงท าให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานที่มีความคล่องตัวเป็น
อย่างมาก  เพราะมีเพียงการตรวจสอบในภายหลังเท่านั้น มิใช่การควบคุมตรวจสอบก่อนการใช้
ดุลพินิจ84 
   4)  การด ารงต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
   การจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะต้องส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกและหลังจากนั้นอาจท าวิจัยโดยใช้เวลานานหลายปี ส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความสนใจที่จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาอาจสมัครเข้ามาในต าแหน่ง Maître de conférences 
หรือที่เรียกโดยย่อว่า MCF โดยจะต้องผ่านการรับรองจาก National Council of Universities ก่อน 
และต่อมาต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการที่ครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่ง
ว่างและจากบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ85 
   บุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง MCF ดังกล่าวเมื่อได้ท าการสอนและ
การวิจัยไป 2-3 ปีอาจมีการขอท า Habilitation เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกซ่ึงท าดุษฎีนิพนธ์ ก่อนที่จะขอเป็นศาสตราจารย์ ซึ่งการเป็นศาสตราจารย์นั้นจะต้องได้รับ
การพิจารณาจาก National Council of Universities และคณะกรรมการนั้นต้องด ารงต าแหน่งเป็น
ศาสตราจารย์โดยจะพิจารณาจากผลงานด้านการท าวิจัย การสอนและงานบริหารต่างๆ 86  
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   นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะได้รับเงินเดือน
เท่ากันหมดในทุกสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ากันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา และ
ยังคงได้รับเสรีภาพทางวิชาการตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้87 
   ดังนั้นการเข้าเป็นบุคลากรทางการศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถือว่าต้อง
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจาก National Council of Universities ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นธรรม
อย่างมากต่อบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละคนเพราะต้องผ่านหลักเกณฑ์ต่างๆ ไปในแนวทางเดียวกัน 
อีกทั้งการได้รับประโยชน์ตอบแทนของการเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกันไม่
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
  3.1.1.2  สิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
  การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทางการศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ก าหนดไว้ดังนี้  
   1)  ชั่วโมงในการท างานขั้นต่ าของบุคลากรภาครัฐ กฎหมายได้ก าหนดให้มี
ชั่วโมงการท างานขั้นต่ า 1,607 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งหากเป็นบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ในการสอน
และวิจัยในองค์การมหาชน ชั่วโมงการท างานดังกล่าวอาจจะมีการก าหนดที่แตกต่างไปจากชั่วโมงการ
ท างานขั้นต่ า เนื่องจากเป็นการยากที่จะก าหนดชั่วโมงการท างานขั้นต่ าของบุคลากรทางการศึกษา
เพราะต้องมีการเตรียมการสอนและการท าวิจัย ดังนั้นกฎหมายบุคลากรทางการศึกษาขั้นสูงจึงได้มี
การเทียบจ านวนครึ่งหนึ่งของเวลาดังกล่าวให้มีชั่วโมงการบรรยาย 128 ชั่วโมง หรือการสอนหรือ
ภาคปฏิบัติจ านวน 192 ชั่วโมง ส่วนเวลาที่เหลือมีไว้ส าหรับการเตรียมการสอนและการท าวิจัย รวมถึง
สามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนชั่วโมงและลาเพื่อการวิจัยได้88 
   ส่วนบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นข้าราชการ จะท าหน้าที่สอนวิชาสัมมนา
และภาคปฏิบัติจ านวน 384 ชั่วโมงต่อปี โดยไม่สามารถขอลดจ านวนชั่วโมงหรือเพ่ิมจ านวนชั่วโมงได้ 
อีกท้ังไม่สามารถลาพักเพ่ือการวิจัยได้ 
   2)  การลาประจ าปีมีการก าหนดให้มีวันหยุด 5 เท่าของเวลาท างานต่อ
สัปดาห์ ซึ่งมาตรา L1445-17 ตามกฎหมายแรงงาน89ก าหนดให้การลาป่วย การลาป่วยระยะยาว การ
ลาคลอดหรืลาเพ่ือเลี้ยงบุตรเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ อีกทั้งตามมาตรา L1445-19 แห่งกฎหมาย
แรงงาน90ก าหนดให้ ในกรณีที่เป็นการลาเพ่ือฝึกอบรมอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ลาเพ่ือ
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 กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก, เรื่องเดิม, หน้า 138. 

 89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 140.; Article L1445-17, Code du Travail 
 

90
 เรื่องเดียวกัน, หน้า 140.; Article L1445-19, Code du Travail 
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เตรียมตัวสอบ ลาเพ่ือจัดท ารายงานสรุปความสามารถ ลาเพ่ืออบรมของสหภาพแรงงาน ลาเพ่ือ
ช่วยเหลือครอบครัว สามารถลาได้อีก 26 สัปดาห์ 
   3)  เงินเดือนที่บุคลากรทางการศึกษาจะได้รับมีความแตกต่างกันไปตาม
ระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความอาวุโสของบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละคน 
นอกจากนี้ยังได้รับค่าตอบแทนอ่ืนๆ อีก เช่น ค่าตอบแทนงานวิจัยและงานสอนระดับสูง เงินรางวัล
ส าหรับผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ค่าตอบแทนในเรื่องการรับผิดชอบอันเก่ียวกับการศึกษา เป็นต้น 
   4)  ค่าล่วงเวลาในการท างาน ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง วันที่  6 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 (Arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des 
heures complémentaires) และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2010 (Arrêté du 
3 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de 
rémunération des heures complémentaires) ซึ่งก าหนดให้ได้รับค่าล่วงเวลาส าหรับการ
บรรยาย (Cours) 61,35 ยูโรต่อชั่วโมง การสัมมนากลุ่มย่อย (Travaux Dirigés) 40,91 ยูโรต่อชั่วโมง 
การสอนภาคปฏิบัติ (Travaux Pratiques) 27,26 ยูโรต่อชั่วโมง ซึ่งกฎกระทรวงนี้ได้บังคับกับ
บุคลากรผู้สอนที่มีชั่วโมงการสอนเกินเวลาด้วย 
   5)  การคุ้มครองดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของหัวหน้าสถาบันการศึกษาที่จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเรื่องสุขภาพของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้จะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพปีละหนึ่งครั้งส าหรับผู้มีความจ าเป็นและ
อย่างน้อย 5 ครั้งให้แก่บุคลากรทั่วไป รวมถึงการจัดให้มีบุคลากรทางด้านการแพทย์และพยาบาล
ประจ าห้องพยาบาลด้วยตามกฎหมายแรงงานในบรรพ 4 ว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย91 อีกทั้ง
ก าหนดให้มีการรับสวัสดิการด้านสุขภาพโดยที่ลูกจ้างจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนประกันสุขภาพ
แห่งชาติและได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีที่มีการเจ็บป่วย การตั้งครรภ์ ความพิการ การเสียชี วิต การ
ลาเพื่อเลี้ยงบุตรโดยบิดา อุบัติเหตุจากการท างาน ประกันความเจ็บป่วยจากการท างานในกรณีที่เป็น
ลูกจ้างไม่เต็มเวลาหรือสัญญาจ้างมีระยะเวลาต่ ากว่าหนึ่งปีและการประกันเวลาท างานเพ่ือท า
กายภาพบ าบัดตามรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 86-83 บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้กับบุคลากรของรัฐ วันที่ 17 
มกราคม ค.ศ. 1986 มาตรา 27 ซึ่งออกตามรัฐบัญญัติฉบับที่ 84-16 ว่าด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สถานะภายในส่วนราชการ วันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1984 (Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris 
pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) 

                                                           

 91 เรื่องเดียวกัน, หน้า 145.; Livre IV (Santé et sécurité), Code du Travail 
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   6)  ค่าชดเชยการออกจากงาน  
   ในกรณีที่มีการจ้างงานตามสัญญาซึ่งเป็นการถูกไล่ออก92  ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกจากงานโดยผลของสัญญา ความไม่เหมาะสมทางสภาพร่างกาย หรือการให้ออกหลังจากที่มีการ
ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาป่วย ลาคลอด การลาอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการท างาน ซึ่งการให้ออกจากงาน
ในกรณีดังกล่าวเท่านั้นจึงจะได้รับค่าชดเชย ส าหรับค่าชดเชยที่ได้รับนั้นจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของฐาน
เงินเดือนปัจจุบันคูณด้วยจ านวนปีส าหรับ 12 ปีแรกบวกกับ 1 ใน 3 ของฐานเงินเดือนคูณกับจ านวนปี
ถัดมาแต่ต้องไม่เกิน 12 เท่าของฐานเงินเดือน  
   ส าหรับกรณีที่เกษียณอายุ93 สามารถเลือกรับบ านาญตามกฎหมาย หาก
อายุถึงข้ันต่ าที่ก าหนดไว้และได้จ่ายค่าประกันสังคมเป็นจ านวนตามที่ก าหนด  
   ส่วนข้าราชการ ในกรณีที่ถูกไล่ออกจะได้รับค่าชดเชยเฉพาะมีศักยภาพไม่
เพียงพอและอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่เกษียณ94 ซึ่งจะได้รับสามในสี่ของเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าที่พักและ
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 มาตรา 27 แห่งกฤษฎีกาฉบับที่ 86-83 บทบัญญัติทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรตามสัญญา
ของรัฐ วันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1986 ซึ่งออกตามรัฐบัญญัติฉบับที่ 84-16 ว่าด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สถานะภายในรัฐ วันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1984 (Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif 
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour 
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) 
 93 กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก, เรื่องเดิม, หน้า 149.; มาตรา L351-8 มาตรา R351-24-3 และ
มาตรา R351-27 แห่งประมวลกฎหมายประกันสังคม (Code de la sécurité sociale); มาตรา 5 
แห่งรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 2003-775 ว่าด้วยการปรับปรุงการเกษียณอายุ ลงวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 
2003 (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites); มาตรา 20 แห่งรัฐ
บัญญัติ ฉบับที่ 2010-1330 ว่าด้วยการปรับปรุงของเงินบ านาญ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 
(LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites); มาตรา 7 และ
มาตรา 9 แห่งรัฐกฤษฎีกาว่าด้วยอายุเริ่มต้นในการได้รับเงินบ านาญ ลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2010 
(Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à 
pension de retraite) และรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 2011-916 ว่าด้วยระยะเวลาการจ่ายค่าตอบแทนใน
การได้รับบ านาญอัตราเต็ม ลงวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2011 (Décret n° 2011-916 du 1er août 
2011 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de 
retraite à taux plein 
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เงินช่วยเหลือภาระครอบครัวที่ได้รับในเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติราชการคูณด้วยจ านวนปีที่ปฏิบัติ
ราชการ โดยคิดไม่เกิน 15 ปี 
   ส าหรับในกรณีการเกษียณอายุ95 จะเกษียณอายุเมื่อครบ 62–65 ปีตามแต่
ละประเภทของข้าราชการ ซึ่งสามารถเลือกรับบ านาญตามที่กฎหมายก าหนด เมื่อถึงอายุขั้นต่ าที่
กฎหมายก าหนดและได้จ่ายค่าประกันสังคมเป็นจ านวนที่ก าหนดไว้96 
   7)   นอกจากการได้สิทธิประโยชน์ดั งกล่าวมาแล้วนี้  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการยังคงได้รับสวัสดิการเพ่ิมเติมตามรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 2007-1373 ว่า
ด้วยการร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์การมหาชนในการระดมทุนสวัสดิการเพ่ิมเติมของบุคลากร ลงวันที่ 
19 กันยายน ค.ศ. 2007 (Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la 
participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs personnels.) กล่าวคือ บุคลากรของภาครัฐ
สามารถเลือกเพ่ือสมัครเข้าสู่ระบบประกันเพ่ิมเติมเพ่ือประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย บุตร 
การไร้ความสามารถในการท างาน การพิการหรือการตาย97 ซึ่งรัฐและองค์การมหาชนซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง

                                                           

 94 เรื่องเดียวกัน, หน้า 149.; มาตรา 13 และมาตรา 51 แห่งรัฐบัญญัติฉบับที่ 84-16 ว่าด้วย
บทบัญญัติเก่ียวกับสถานะภายในรัฐ ลงวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1984 (Loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat  
 95 เรื่องเดียวกัน, หน้า 150.; มาตรา 65-3 แห่งรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 2003-1306 ว่าด้วยระบบ
การเกษียณอายุของข้าราชการที่เข้าร่วมกับระบบประกันสังคมการเกษียณอายุและการเกษียณอายุ
ของพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2003 (Décret n° 2003-1306 du 26 
décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités locales) 

 96 เรื่องเดียวกัน, หน้า 150.; มาตรา 8 และมาตรา 20 แห่งรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 2003-1306 
ว่าด้วยระบบการเกษียณอายุของข้าราชการที่เข้าร่วมกับระบบประกันสังคมการเกษียณอายุและการ
เกษียณอายุของพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2003 (Décret n° 2003-
1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à 
la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) 
 97 มาตรา 2 แห่งรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 2007-1373 ว่าด้วยการร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์การ
มหาชนในการระดมทุนสวัสดิการเพ่ิมเติมของบุคลากร ลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2007 (Décret 
n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B45ECDD78AC36FE57314F622C45667A2.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000501099&dateTexte=20150927
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B45ECDD78AC36FE57314F622C45667A2.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000501099&dateTexte=20150927
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ต้องร่วมกันในการออกค่าใช้จ่าย อีกทั้งองค์การมหาชนดังกล่าวมีหน้าที่ในการเลือกกองทุนหรือบริษัท
ประกันภัยบนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมในระบบดัง
กล่าวคือ ข้าราชการและพนักงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายมหาชน98 โดยในที่นี้รวมถึงบุคลากรทาง
การศึกษาซึ่งเป็นนักวิจัยและข้าราชการ แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา 
 

3.1.2 มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำรในสหรำชอำณำจักร 

 สถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรจะได้รับความเป็นอิสระจากรัฐ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
ในสมัยก่อนจะก่อตั้งขึ้นจากพระราชกฎบัตร (Royal Charter) โองการ (Papal Bill) พระราชบัญญัติ
ที่ออกโดยรัฐสภาหรืออาศัยอ านาจอื่นๆ ของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา ค.ศ. 1988 
ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นกฎหมายกลางที่เข้ามาควบคุมก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร
โดยจะเข้ามาก าหนดและก ากับดูแลในเรื่องข้อก าหนดการจ้างแรงงาน การเลิกจ้างแรงงาน สวัสดิการ 
รวมถึงข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นและพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากไม่ได้
รับความเห็นชอบจากองคมนตรี 
 ต่อมาในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการปฏิรูป
การศึกษา ค.ศ. 1988 ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมอีกต่อไป จึงน าไปสู่การออกพระราชบัญญัติ
ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นรายสถาบันอุดมศึกษาไป เช่น มหาวิทยาลัยลอนดอน ก่อตั้งขึ้นในปี 
ค.ศ. 1863 และปัจจุบันได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยลอนดอน ค.ศ. 1994 (University 
of London Act 1994)99 เป็นต้น 
 ในปัจจุบันกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นกฎหมาย
แม่บทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

                                                           

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 
leurs personnels.) 
 98 มาตรา 1 แห่งรัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 2007-1373 ว่าด้วยการร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์การ
มหาชนในการระดมทุนสวัสดิการเพ่ิมเติมของบุคลากร ลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2007 (Décret 
n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 
leurs personnels.) 
 99 University of London, Governance, Retrieved June 3, 2015 from http:// 
www. london.ac.uk/972.html 
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ได้ด้วยตนเอง การบริหารงานจึงเกิดความคล่องตัวเป็นอิสระ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานของ
รัฐที่แยกออกมาด าเนินงานอย่างอิสระ ไม่มีลักษณะเป็นองค์การมหาชน เพราะไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของรัฐและไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากไม่ได้เป็นองค์การที่แสวงหาผลก าไรทางเศรษฐกิจ
เหมือนเช่นการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
 ดังนั้น การที่สถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรมีการบริหารงานและการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จึงก่อให้เกิดความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก 
  3.1.2.1  ความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา 
   1)  การบริหารงานบุคคล 
   การบริหารงานด้านบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร มีการ
แยกบุคลากรออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการสอนและพนักงานในสถาบันอุมศึกษาสายปฏิบัติการทั่วไป โดยที่บุคลากรเหล่านี้จะได้รับ
ความคุ้มครองอันเกี่ยวกับการประกันความเป็นอิสระ มีเสรีภาพทางวิชาการ รวมถึงการเข้ามามีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการนั้นจะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้
ก าหนด 
   ก า ร คั ด เ ลื อ ก บุ ค ค ล ใ ห้ เ ข้ า ม า ด า ร ง ต า แ ห น่ ง เ ป็ น พ นั ก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้นจะเป็นอ านาจอิสระของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะมีความ
แตกต่างจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่จะมีบทบัญญัติกลางเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งที่ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ โดยสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรจะมีกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งขึ้นอยู่กับสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ เองจะเป็นผู้ก าหนดในเรื่องการบริหารงาน เมื่อบุคคลใดได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการแล้วการก าหนดเรื่องอัตราเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการและการ
ลงโทษทางวินัยจะเป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นผู้ก าหนด 
   ดังนั้น การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรจะ
เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ได้ก าหนดขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันออกไป เพราะสถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
บริหารงานได้ด้วยตนเอง 
   2)  การบริหารงานด้านวิชาการ 
   การบริหารงานทางด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการ
บริหารงานที่เป็นอิสระจากรัฐ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องท าการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือเป็น
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หลักประกันในเรื่องการประกันคุณภาพอันเกี่ยวกับการศึกษาให้แก่ประชาชน ซึ่งการประกันคุณภาพ
ดังกล่าวนั้นจะท าหน้าที่ผ่านหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา100 กล่าวคือ 
 1. สภาสถาบันอุดมศึกษา จะเป็นหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ามา
ท าหน้าที่ในการวางระบบอันเก่ียวกับเรื่องการเรียนและการสอนในด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา 
 2. หน่วยงานกลางอุดมศึกษา จะมีหน้าที่ในการเข้ามาตรวจสอบกลไกอัน
เกี่ยวกับการควบคุมว่าแต่ละสถาบันมีการควบคุมคุณภาพท่ีมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 3. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา จะเข้ามาท าหน้าที่ในการ
ประเมินคุณภาพของการเรียนและการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 
 4. องค์กรวิชาชีพ จะท าหน้าที่ในการรับรองวิทยฐานะหรือคุณภาพของ
บัณฑิต 
   เมื่อการบริหารงานด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร
ได้รับความเป็นอิสระอย่างยิ่งจากทางรัฐ เนื่องจากรัฐให้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเต็มที่ จึงท าให้การก าหนดกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เป็นไปตามที่
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด อย่างไรก็ตามการก าหนดอัตราเงินเดือน การจ้างงาน การคัดเลือก
บุคลากร การก าหนดรายละเอียด การเกษียณอายุก่อนก าหนด การก าหนดสวัสดิการ การติดต่อ
ประสารงาน การอบรม การประเมินคุณภาพบุคลากร รวมถึงการบรรจุ จะเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานเมื่อสถาบันอุดมศึกษารับบุคคลเข้าท างานแล้ว 
   เพราะฉะนั้น การที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงท าให้การบริหารเกิดความคล่องตัวและสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วกับ
การเปลี่ยนไปของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ จึงก่อให้เกิดเสรีภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการตามไปด้วย ซ่ึงท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีเสรีภาพทางวิชาการ 
   3)  การบริหารงานด้านงบประมาณและทรัพย์สิน 
   การที่สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระต่อการบริหารงานและการ
บริหารงานด้านงบประมาณและทรัพย์สินนั้นอยู่ภายใต้การท างานของคณะกรรมการเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการทางด้าน
การเงินและการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือท าการเสนอขออนุมัติงบประมาณจากทางรัฐ โดย
การบริหารและการควบคุมที่ เกี่ยวกับงบประมาณและทรัพย์สินรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ

                                                           

 100 ณิชาพัชร มณีรัตน์, สถำนะทำงกฎหมำยของอำจำรย์มหำวิทยำลัยของรัฐ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542), หน้า 92. 



83 
 

สถาบันอุดมศึกษานั้นจะเป็นการควบคุมภายหลังการใช้จ่ายและรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่ องของ
รายละเอียด101ต่างๆ ที่มีการบริหารและใช้จ่ายเพ่ือกิจการของสถาบันอุดมศึกษา 
   4)  การด ารงต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ102 
   ต าแหน่งทางวิชาการของสหราชอาณาจักรนั้นจะประกอบไปด้วย 
Lecturer, Senior Lecturer, Reader และ Professor ซึ่งการมีความอาวุโสในขั้นต่ าถึงขั้นกลางนั้น
จะด ารงต าแหน่งเป็น Lecturer และ Senior Lecturer โดยที่ Lecturer จะเป็นต าแหน่งทางวิชาการ
ที่เทียบกับของไทย คือ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วน Reader จะเป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และต าแหน่ง Professor จะเป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ อีกทั้งต าแหน่งทางวิชาการของสหราช
อาณาจักรยังคงมีต าแหน่งที่ช่วยสอน บรรยายหรือการจัดสัมมนา ต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ103 
ซึ่งเป็นต าแหน่งชั่วคราวที่เปิดรับบุคลลภายนอก ไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ก็ตาม โดยไปท างานที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือท า
การวิจัยในประเด็นที่ตนเองมีความสนใจ การสอน การแต่งต าราต่างๆ ต าแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่เน้นงานวิจัยมากกว่างานสอน รวมถึงต าแหน่งเทียบเท่าราชบัณฑิต
ของไทย เรียกว่า Named Professor  
   ดังนั้นการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการสหราชอาณาจักรจะมีด้วยกันหลายต าแหน่ง เพ่ือสอดคล้องต่อความต้องการการเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของแต่ละบุคคล โดยต าแหน่งทางวิชาการที่หลักๆ จะประกอบด้วย 
3 ต าแหน่ง กล่าวคือ Lecturer, Senior Lecturer, Reader และ Professor ซึ่งจะด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ตามล าดับ 
  3.1.2.2  สิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
  การคุ้มครองด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการใน 
สหราชอาณาจักรเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมกันซึ่งจะก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะ
ทางครอบครัว อายุ เป็นต้น ให้ปฏิบัติไม่แตกต่างกันโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เท่าเทียม
กัน เช่น พระราชบัญญัติความเท่าเทียม ค.ศ. 2010 (Equality Act 2010) ซึ่งก่อนที่จะมีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น สหราชอาณาจักรได้ประสบปัญหาก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าของคนใน
สังคมซึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจึงส่งให้มีการเลือกปฏิบัติ แม้กระทั่งในสถาบันอุดมศึกษา

                                                           

 101 เรื่องเดียวกัน, หน้า 93. 
 

102
 กิจการ พรหมมา และลลิตกร พรหมมา, เรื่องเดิม, หน้า 273-276. 

 103 เรื่องเดียวกัน, หน้า 270. 
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ที่เป็นแหล่งรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่มีการเลือกปฏิบัติเช่นเดียวกัน รวมถึงก่อนปี 
ค.ศ. 2010 มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอีก 9 ฉบับ คือ Equal Pay Act 
1970, Sex Discrimination Act 1975, Race Relationa Act 1976, Disability Discrimination 
Act 1995, Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003, Employment 
Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003, Employment Equality (Age) 
Regulations 2006, Equality Act 2006 และ Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 
2007 จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติความเท่าเทียม ค.ศ. 2010 (Equality Act 
2010) ขึ้น เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ าของบุคคลในสังคมและก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่า
เทียมกันและมีความเสมอภาคกันไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดก็ตาม 
  การที่จะท าให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาได้ จึงต้องมีการ
บัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือก าหนดมาตรการไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ  (Anti-
discrimination) รวมถึงการกระท าหรือพฤติกรรมที่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย (Unlawful 
discrimination) ด้วย104 ท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติความเท่าเทียม ค.ศ. 
2010 (Equality Act 2010) และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินั้น เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกัน
ไม่ให้เกิดการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนและนักศึกษาที่มีความแตกต่างกัน หาก
พิจารณาในส่วนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องไม่มีการ
เลือกปฏิบัติกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ ความ
เชื่อ ศาสนา อายุ ความพิการ สถานะทางครอบครัว สีผิว เป็นต้น กล่าวคือ การท าสัญญาจ้างพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน รวมถึงการเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง ปรับฐานเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับ
ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและก่อให้เกิดความเสมอภาคกันของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการในแต่ละราย โดยจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน รวมถึงการบัญญัติที่ไม่ให้มีการล่วงละเมิด
กัน กล่าวคือ การที่ไม่ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการท าการล่วงละเมิดนักศึกษาหรือการ
พูดกล่าวในเรื่องที่จะแสดงถึงทางเพศได้ เป็นต้น 
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 ชวนิดา สุวานิช และปีดิเทพ อยู่ยืนยง, “ความเสมอภาคและความหลากหลายใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใต้กฎหมาย Equality Act 2010 ของอังกฤษ,” ใน รวบรวมบทควำม
กฎหมำยมหำชนจำกเว็บไซด์ www.pub-law.net เล่มท่ี 12 (กรุงเทพมหานคร: พี. เพรส, 2557), 
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  แม้ว่าการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาจะมีความอิสระ เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ของสหราชอาณาจักรต้องอยู่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน ท าให้การคุ้มครองแรงงานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่เพียงแต่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียม ค.ศ. 2010 โดยใน
มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้ก าหนดให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งสิ้น จึงท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างท างาน (Contract Worker) แต่
ยังคงเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานอ่ืนๆ ด้วย อีกทั้งนายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อก าหนด
พ้ืนฐานให้ลูกจ้างของตนทราบ หากไม่มีการแจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด นายจ้างต้องเสียค่าสินไหม
ทดแทนซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้าง 4 สัปดาห์  
  ข้อก าหนดที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มีการ
ระบุไว้ในสัญญาจ้าง วันที่เริ่มงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน การก าหนดวันหยุดและวันลา การวางแผนจ่าย
บ านาญและเงินบ านาญ ระยะเวลาในการจ้างท างาน รายละเอียดการจ้างงาน ค่าชดเชย สิท ธิ
ประโยชน์ ระเบียบและข้อบังคับในการท างาน การร้องเรียนของลูกจ้าง รวมถึงการระบุในสัญญาอัน
เกี่ยวกับสถานะของสัญญาจ้างแรงงานว่า สามารถออกใบรับรองตามพระราชบัญญัติบ านาญ 
(Pensions Act 1993) ได้หรือไม่105 
  การคุ้มครองอันเกี่ยวกับการท างานและสิทธิประโยชน์ อ่ืนของพนักงา นใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตามกฎหมายแรงงานอื่นๆ มีดังนี้ กล่าวคือ 
  1.  วันท างาน  
  มาตรา 4 แห่งกฎหมายว่าด้วยเวลาการท างาน ค.ศ. 1998 (The Working Time 
Regulations 1998) ได้ก าหนดเวลาการท างานรวมถึงการท างานล่วงเวลาได้สูงสุด 48 ชั่วโมงต่อ
อาทิตย์หรือมากกว่านั้น อีกทั้งมาตรา 10 และมาตรา 12 แห่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดสิทธิหยุด
งานได้ทุกๆ 20 นาทีต่อการท างาน 6 ชั่วโมงและ 11 ชั่วโมงติดต่อกันในหนึ่งวัน และในหนึ่งสัปดาห์มี
สิทธิหยุดพักได้ 24 ชั่วโมงติดต่อกัน 
  2.  วันหยุด  
  มาตรา 13 แห่งกฎหมายว่าด้วยเวลาการท างาน ค.ศ. 1998 (The Working Time 
Regulations 1998) ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับวันหยุดเป็นอย่างน้อย 28 วันต่อปี โดยนายจ้างอาจ
รวมวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารรวมเข้าไปด้วยก็ได้ ซึ่งวันหยุดดังกล่าวลูกจ้างจะได้รับทันที
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เมื่อได้มีการเริ่มงานและไม่สามารถเรียกค่าตอบแทนแทนการจ้างงานได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นวันหยุด
จากการสิ้นสุดของสัญญาจ้างหรือมีการบอกเลิกสัญญา 
  3.  ค่าตอบแทนในการท างาน 
  จากพระราชบัญญัติสิทธิการจ้างแรงงาน ค.ศ. 1996 (Employment Rights Act 
1996) ก าหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ าไม่ต่ ากว่าอัตราที่รัฐก าหนด กล่าวคือ แรงงานผู้ใหญ่ อายุ 21 
ปีขึ้นไป จะได้รับค่าจ้างขั้นต่ า 6.19 ปอนด์ต่อชั่วโมง แรงงานอายุ 18–20 ปีหรือแรงงานที่มีอายุเกิน 
21 ปีแต่อยู่ในช่วงทดลองงาน มีค่าจ้างขั้นต่ า 4.98 ปอนด์ต่อชั่วโมง และแรงงานอายุ 16-17 ปี มี
ค่าจ้างขั้นต่ า 3.68 ปอนด์ต่อชั่วโมง ส่วนค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุดจะเป็นไปตามข้อตกลง
ต่างๆ ที่ตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีก าหนดไว้  
  4.  การได้รับบ านาญ  
  รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรจะต้องจ่ายบ านาญให้แก่ลูกจ้างทุกคนไม่ว่าจะเป็น
ข้าราชการเหมือนกับไทยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งลูกจ้างที่ได้จ่ายหรือเข้าร่วมประกันสังคมเป็นเวลา 30 ปีจะ
ได้รับบ านาญจากรัฐเต็มจ านวน โดยการคิดบ านาญนั้นจะค านวณจากการที่ลูกจ้างได้จ่ายประกันสังคม
หรือได้รับเครดิตจากประกันสังคม ซึ่งจะมีสิทธิได้รับบ านาญตามคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
ท างานและท าการจ่ายประกันสังคม เคยได้รับสิทธิบางประการ เช่น ได้รับเงินเลี้ยงดูในขณะที่ไม่มีงาน
ท าหรือลูกจ้างจ่ายประกันสังคมอย่างสมัครใจ106  
  บ านาญพิเศษ ไม่มีอัตราการจ่ายบ านาญตายตัวเหมือนเช่นบ านาญพ้ืนฐาน ซึ่งจะ
ค านวณจากจ านวนปีการจ่ายประกันสังคมและรายรับของลูกจ้าง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
รายและต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด กล่าวคือ ต้องเป็นลูกจ้างที่มีรายได้มากกว่า 5,564 ปอนด์ต่อปี 
อุปการะบุตรอายุต่ ากว่า 12 ปี และเรียกร้องสิทธิของผู้เยาว์จากรัฐบาล ดูแลผู้ป่วยหรือคนไร้
ความสามารถมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเรียกร้องเครดิตของผู้ดูแล ขึ้นทะเบียนการท างาน
กับศูนย์ผู้ดูแลหรือได้รับสิทธิพิเศษจากการป่วยหรือไร้ความสามารถ หากลูกจ้างอายุตามเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดจะได้รับบ านาญพิเศษ107  
  5.  ค่าชดเชย  
  เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาจ้าง ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยซึ่งค านวณจากการอ้างอิง
อัตราการจ่ายเงินในกรณีที่ถูกปลดออกจากงาน ซึ่งอัตรานั้นจะขึ้นอยู่กับอัตราเงินเดือนของลูกจ้าง 
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หากลูกจ้างได้รับค่าชดเชยจากการปลดออกจากงานแล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินในส่วนนี้108 อีกทั้งมี
ค่าชดเชยอ่ืนๆ ที่เกิดจากความเสียหายที่ลูกจ้างได้รับเมื่อมีการเลิกจ้าง เช่น ความเสียหายที่แท้จริง 
หากลูกจ้างไม่ได้ถูกออกจากงาน ลูกจ้างจะได้สามารถหาเงินได้เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการที่ลูกจ้าง
ต้องหางานใหม่ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นความเสียหายที่ลูกจ้างสามารถหาเงินได้ใน
อนาคตหากไม่ถูกให้ออกจากงาน 
  6.  การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน 
  ในกรณีการบอกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบ ซึ่งหมายถึง การผิดสัญญาหรือการที่นายจ้าง
ไม่ได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าในการบอกเลิกสัญญาตามระยะเวลาที่กฎหมายได้มีการก าหนดเป็นขั้น
ต่ าไว้ ในกรณีดังกล่าวนี้ไม่มีกฎหมายใดที่ก าหนดระยะเวลาของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้ จึง
ท าให้ลูกจ้างสามารถยื่นฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาอันสมควร 
  ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาจ้างแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากนายจ้างท าผิด
สัญญาจ้างแรงงานอันเป็นข้อก าหนดที่เป็นสาระส าคัญหรือแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการผูกพันสัญญาจ้าง
แรงงานดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจมีผลให้ศาลแรงงานสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับ
เข้าไปท างานในต าแหน่งเดิมหรือในต าแหน่งใหม่ที่ใกล้เคียงกับต าแหน่งเดิมหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ลูกจ้างในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรมตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
  7.  การประกันสังคม  
  พระราชบัญญัติประกันสังคม ค.ศ. 1911 (National Insurance Act 1911) และ
พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไข ค.ศ. 1946 ก าหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างต้องจ่ายเงิน
ประกันสังคมให้แก่รัฐ โดยลูกจ้างจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยจากการเสียชีวิต บ านาญ 
รายได้ที่ชดเชยเมื่อเกิดการเลิกจ้าง ทุพพลภาพ เป็นต้น 
  8.  การเจราจาต่อรองและการรวมกลุ่ม  
  ในสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรจะมีการรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้สามารถมีสิทธิที่จะรวมกลุ่มกันในการเจรจาต่อรองต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการอย่างมากที่สุด โดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย
สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ค.ศ. 1992 (Trade Union and Labor Relations 
(Consolidation) Act 1992) ก าหนด ซึ่งจะเป็นการก าหนดแนวทางของการศึกษา การจัดการเรื่อง
บริหารต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการรักษาสิทธิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการ 

                                                           

 108 มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติจ้างแรงงาน ค.ศ. 1996 (Section 119, Employment 
Rights Act 1996) 
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  ดังนั้นจึงท าให้การคุ้มครองแรงงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ของสหราชอาณาจักรเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากการจ้างแรงงานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียม ค.ศ. 2010 และกฎหมายอัน
เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานอ่ืนๆ  
 

3.1.3 มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำรในสำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

 สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา แม้ว่า
สาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีขนาดพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ไม่มาก ประกอบกับการมีทรัพยากร
อย่างจ ากัด แต่ศักยภาพของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่มีในเวทีระดับโลกนั้น แสดงให้เห็นว่าสาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความสามารถในการต่อรองกับประเทศมหาอ านาจได้เป็นอย่างดี  
 ก่อนที่สาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีการปฏิรูปการศึกษา สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประสบกับปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขัดแย้งระหว่างชนชาติ ปัญหาการว่างงาน การขาด
แคลนที่อยู่อาศัย การมีอัตราการเกิดที่สูง ปัญหาความยากจน เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้การศึกษาเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการขจัดปัญหา
ต่างๆ และน ามาสู่การพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกันเช่นในปัจจุบัน 
 การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของประเทศให้เป็น
เกาะแห่งอัจฉริยะ (IT 2000-Singapore’s Vision of an Intelligent Island)109 โดยการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นประเทศที่มีระบบคอมพิวเตอร์
เชื่อมโยงถึงกันหมดและจะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้การปฏิรูปการ
อุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์มุ่งไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของโลก (World-Class 
University) ที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา  
 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
(National University of Singapore: NUS) เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่
เน้นให้การศึกษาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ กฎหมาย ศิลปะ
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
(Nanyang Technological University: NTU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จะเน้นไปที่สาขาต่างๆ ของ
                                                           

 
109

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รำยงำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
สำธำรณรัฐสิงคโปร์ (กรุงเทพมหานคร: ที. พี. พริ้นท์, 2541), หน้า 2. 
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วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และธุรกิจและการบัญชี และมหาวิทยาลัยการจัดการแห่ง
สิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) จะเน้นไปที่ธุรกิจการจัดการ 
 โครงสร้างของการบริหารงานด้านการอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ กระทรวง 
ศึกษาธิการจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางและนโยบายโดยรวมขององค์กรตามกฎหมาย โดยจะมีการก ากับ
ดูแลจาก Higher Education Division ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย กล่าวคือ  
 1.  ฝ่ายการเงินและการบริหาร (Finance & Administrative Services Branch) จะ
รับผิดชอบด้านงบประมาณและการใช้จ่าย ตลอดจนการพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการต่างๆ รวมถึงการเงินอุดหนุนค่าเรียนและสนับสนุนด้านการบริหาร ซึ่งจะเป็นการด าเนินการ
เกี่ยวกับการทบทวนอัตราเงินเดือนและการปฏิบัติงานของบุคลากร การด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
ของสถาบันอุดมศึกษา  
 2.  ฝ่ายการศึกษาระดับเทคนิค (Technical Education Branch) เป็นฝ่ายที่ดูแลเรื่อง
นโยบายการศึกษาในระดับโพลีและเทคนิค รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับเทคนิคศึกษา และ 
 3.  ฝ่ายมหาวิทยาลัย (Universities Branch) ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ
ของสถาบัน อุดมศึกษา การติดต่อระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกข อง
สถาบันอุดมศึกษา และประเมินนโยบายและดูแลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  
 สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีพระราชบัญญัติของตนเอง มีคณะกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษา และมีสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาจะประกอบไปด้วย
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาและผู้แทนจากฝ่ายบริหาร คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนจาก
รัฐบาลและผู้แทนจากเอกชน อีกทั้งพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษายังก าหนดให้มีสภาวิชาการ
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก ากับดูแลและก าหนดทิศทางการศึกษา การวิจัย การสอบและการอนุมัติ
ปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรได้ด้วยตนเอง 110 จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์มีอ านาจการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเต็มที่ภายใต้
นโยบายที่ก าหนดโดยรัฐบาล สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินงานต่างๆ กล่าวคือ การคัดเลือกและ
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การก าหนด
เรื่องการสอบไล่ การออกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดการด้าน
การเงิน และการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  

                                                           

 110 วราภรณ์ บวรศิริ, กำรปฏริูปอุดมศึกษำของประเทศสิงคโปร์และมำเลเซีย, ค้นวันที่ 4 
มิถุนายน 2558 จาก http://202.143.128.66/~lib/ebook_onec/pdf/4309023/pdf.pdf 
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 ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความคล่องต่อ
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงน ามาสู่การด าเนินงาน
ที่มีความเป็นอิสระจากรัฐ การบริหารงานดังกล่าวนี้เองที่ท าให้สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์กลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของโลกได้และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3.1.3.1  ความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา 
   1)  การบริหารงานบุคคล 
   เมื่อสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ 
โดยให้อ านาจแก่สถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินการ แม้ว่าจะยังคงต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจาก
รัฐก็ตาม ซึ่งการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้ก าหนด จึงท าให้การบริหารงานด้านบุคคลเป็นไปตามรูปแบบของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีก าหนดไว้อย่างชัดเจน การจ้างบุคลากรเข้ามาท างานในสถาบันอุดมศึกษาจึง
เป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงานที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างงานไว้อย่างชัดเจน โดยพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะมีระยะการจ้างงานตามสัญญาจ้างแรงงานประมาณ 1-3 ปี ซึ่งจะมี
การน าระบบเงนิเดือนมาใช้แทนระบบอัตราเงินเดือนที่จะท าให้ไม่มีการขึ้นเงินเดือนประจ าปี โดยการ
ให้เงินตอบแทนนั้นจะข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีการประเมินบุคลากรที่
มีความเข้มงวดเ พ่ือที่ จะน า ไปสู่ การประเมินผลงานและการปฏิบัติ งานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเพ่ือการพิจารณาในการเลื่อนต าแหน่งและการให้เงินพิเศษ และ
สถาบันอุดมศึกษายังให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้น าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
   เพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์จึงเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดซึ่งมีความเข้มงวด
เป็นอย่างมากต่อการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา 
   2)  การบริหารงานด้านวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
งานทางด้านวิชาการ จึงมีการสนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่จะก่อให้เกิดการน ามาพัฒนาประเทศ การ
ท างานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาจะมีการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาประเทศด้วยกันเอง การท า
วิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศรวมถึงบริษัทข้ามชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาและองค์กร
ภายในประเทศและการให้ค าปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาใน
สาธารณรัฐสิงคโปร์จะมุ่งเน้นไปเพ่ือการพาณิชย์และการให้ทุนวิจัยแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ 
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   ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิจัยจึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาของ
สาธารณรัฐสิ งคโปร์มุ่ งไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้ นน าเพราะมีการท าวิจัยร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศด้วยเองกัน รวมถึงการท าวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและ
บริษัทต่างๆ จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
   3)  การบริหารงานด้านงบประมาณและทรัพย์สิน 
   การบริหารด้านงบประมาณและทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาใน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐ ซึ่งประกอบด้วยเงินสนับสนุนการก่อตั้ง
สถาบันอุดมศึกษา กองทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การให้เงินสนับสนุนต่อหัวนักศึกษาและจัดหา
กองทุนด าเนินการส าหรับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านธุรกิจตามความต้องการของเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องหาแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ด้วยเพ่ือจะน ามาใช้และพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและทรัพย์สิน
ได้ด้วยตนเอง เพราะสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารและด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากทางรัฐเท่านั้นเพ่ือจะก่อให้เกิดการบริหารงาน
ด้านงบประมาณและทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในการนี้สถาบันอุดมศึกษาของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถตั้งบริษัทของสถาบันอุดมศึกษาได้เองเพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกในการ
ด าเนินงานด้านพาณิชย์111และการจัดพื้นที่ให้แก่บริษัทที่ด าเนินธุรกิจต่างๆ ข้างนอกสถาบันอุดมศึกษา
มาจัดตั้งในเขตพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาได้อีกด้วย 
   สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
การบริหารจัดการด้านงบประมาณและทรัพย์สินได้อย่างอิสระ รวมถึงการด าเนินงานด้านพาณิชยก
รรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่สถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย 
   4)  การด ารงต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถือได้ว่า
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสาธารณรัฐ
สิงคโปร์จะใช้การแบ่งต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตามการแบ่ง
ของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ 
   1.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการประเภทประจ า จะมีหน้าที่
ในการสอนและการท าวิจัย อีกทั้งมีการน า Tenure มาใช้ ในกรณีที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จะใช้
ระบบสัญญาจ้าง แต่หากเป็นรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์จะต้องผ่าน Tenure หรือมีการใช้
สัญญาจ้างซึ่งจะระบุสัญญาจ้างเป็นจ านวนปีที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการจ้างงาน โดยจะมีหน้าที่ใน

                                                           

 111 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49. 
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การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และการท าวิจัยซึ่งจะได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันอุดมศึกษาบางส่วน รวมถึงการได้รับสวัสดิการ ค่าโยกย้าย เงินเดือน  และสถาบัน 
อุดมศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ปิดกั้นชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาท าหน้าที่เป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ทั้งนี้ชาวต่างประเทศจะได้รับเงินสมทบพิเศษด้วย112  
   ถ้าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่เน้นไปที่การสอนจะมี
ต าแหน่งผู้ช่วยสอน ผู้สอน ผู้สอนบรรยาย ผู้สอนบรรยายอาวุโส รองศาสตราจารย์สอนและ
ศาสตราจารย์สอน หากเน้นไปที่การท าวิจัยจะมีต าแหน่งผู้ช่วยวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมวิจัยอาวุโส รอง
ศาสตราจารย์วิจัยและศาสตราจารย์วิจัย และหากเน้นไปที่การปฏิบัติหรือลงชุมชน จะมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ปฏิบัติและศาสตราจารย์ปฏิบัติ ซึ่งลักษณะงานทุกประเภทดังกล่าวจะมีการท าสัญญา
จ้างเป็นระยะเวลา 1-3 ปี113 
   2.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการประเภทพิเศษ เป็นการสอน
ที่มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมรายภาคการศึกษาหรือคราวละ 2 ปีการศึกษา ซึ่งจะสอน
ประมาณ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการพิเศษที่ท าหน้าที่สอน
แทนบุคลากรที่ขาดแคลนของสถาบันอุดมศึกษาในระยะสั้นจะมีระยะเวลาจ้างงานคราวละ 1 ปี
การศึกษา114 
   ดังนั้นต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
จะแบ่งตามการปฏิบัติงานที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในแต่ละบุคคลต้องการเน้น ไม่
ว่าจะเป็นเน้นไปที่การสอน การท าวิจัย และการปฏิบัติและลงชุมชน รวมถึงมีการจ้างงานของบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านอุตสาหกรรมมาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการประเภท
พิเศษ 
  3.1.3.2  สิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
  การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการใน
สาธารณรัฐสิงคโปร์จะไปตามข้อก าหนดในสัญญาจ้าง กล่าวคือ 
  กฎหมายจ้างงาน (Employment Act) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะคุ้มครองลูกจ้างที่
เป็นคนชาติสิงคโปร์และชาวต่างชาติ โดยยกเว้นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 4,500 ดอลล่า
สิงคโปร์ต่อเดือน (Manager or Executive) ซึ่งต าแหน่ง Manager or Executive นั้นจะรวมถึง
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 กิจการ พรหมมา และลลิตกร พรหมมา, เรื่องเดิม, หน้า 290. 
 113 เรื่องเดียวกัน, หน้า 290. 
 114 เรื่องเดียวกัน, หน้า 291. 
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการด้วย115 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้เฉพาะด้าน คนรับใช้ 
(Domestic Workers) คนเดินเรือ (Seafarer) และข้าราชการ (Statutory Board Employee or 
Civil Servant) อย่างไรก็ดีบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้ต้องยึดสัญญาจ้าง
งานเป็นหลัก โดยสัญญาจ้างนั้นจะต้องก าหนดข้อตกลงพ้ืนฐานไว้ ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงในการท างาน 
ค่าจ้าง โบนัส  ค่าตอบแทน การท างาน ล่วงเวลา วันหยุด วันลา  การสิ้นสุดสัญญา ผลตอบแทนเมื่อ
เลิกจ้าง เกษียณ การลาในกรณีต่างๆ เช่น การลาป่วย การลาคลอดบุตร เป็นต้น 
  กฎหมายจ้างงานส าหรับงานที่ท าไม่เต็มเวลา (Employment of Part-Time 
Employees Regulations) จะคุ้มครองลูกจ้างที่ท างานไม่เต็มเวลา คือ ท างานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ซึ่งในสัญญาจ้างต้องระบุการจ้างงานดังต่อไปนี้ให้มีความไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างราย
ชั่วโมงที่ไม่รวมค่าตอบแทน ค่าจ้างรวม ทีร่วมค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา โบนัส และอ่ืนๆ จ านวนชั่วโมง
ท างานต่อ 1 วันหรือสัปดาห์ จ านวนวันท างานต่อสัปดาห์หรือเดือน 
  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเงินทดแทน (Workmen’s Compensation Act) ที่
คุ้มครองลูกจ้างระดับใช้แรงงาน (Manual Labour) โดยไม่จ ากัดรายได้และลูกจ้างที่ท างานทั่วไป 
(Non-manual Labour) อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้จะไม่คุ้มครอง ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว 
ผู้รับเหมาอิสระ อาชีพรับใช้ในบ้าน ต ารวจหรืออาชีพคล้ายต ารวจ ซึ่งขอบเขตการคุ้มครอง คือ ค่า
รักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างท างาน ค่าจ้างระหว่างลาป่วย ตามค าสั่งแพทย์ ค่าทดแทน
กรณีพิการหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในงาน   
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเป็นบุคคลที่ไม่อยู่
ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน แต่การคุ้มครองต่างๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการ รวมถึงการคุ้มครองในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควร
ได้รับจะเป็นไปตามข้อก าหนดตามสัญญาจ้าง 
  อย่างไรก็ตามสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่สนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการ เนื่องจากรัฐมองว่าการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในประเทศนั้นจะท าให้
ประชาชนไม่มีความรับผิดชอบและรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐ จึงท าให้การจ้างงานในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์มีค่าตอบแทนที่สูงเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะสมองไหล จากสาเหตุนี้เองที่ส่งผลให้ประชาชนที่ไม่มี
ความรู้ความสามารถมากพอหรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ลดค่าแรงงานของตนเองลง
เพ่ือที่จะแข่งขันกับแรงงานต่างชาติ116 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีมาก
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 กฎหมายแรงงาน บรรพท่ี 5 ว่าด้วยเวลาพักผ่อน ชั่วโมงการท างานและเงื่อนไขอ่ืน (Part 
IV Rest Days, Hours of Work and Orher Conditions of Service, Employment Act 1968) 
 116 ระพีพรรณ ค าหอม, เรื่องเดิม, หน้า 183. 
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ขึ้น ดังนั้นรัฐจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือและขจัดปัญหาดังกล่าว แต่ยังคงรักษานโยบายการพ่ึงพาตนเอง
ของประชาชนอยู่  
  การจัดสิทธิประโยชน์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีดังต่อไปนี้ 

1. การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลาง (Central Provident Fund)117 
  รัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ออกกฎหมายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1955 
เพ่ือจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลางขึ้น ซึ่งจะเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนในการมี
เงินออมไว้ใช้หลังการเกษียณ โดยทุกเดือนลูกจ้าง ซึ่งหมายถึง ประชาชนชาวสิงคโปร์และผู้ที่มีถิ่น
พ านักถาวรในสาธารณรัฐสิงคโปร์มากกว่า 3 ปีขึ้นไปเท่านั้น และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนดังกล่าว โดยจะมีคณะกรรมการของกองทุนเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วนการจัดสรรเงินเข้าในแต่ละ
บัญชีและได้รับดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงซึ่งรับรองโดยรัฐบาล 
  ลักษณะของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลาง จะประกอบไปด้วยบัญชี 3 บัญชี ดังนี้ 
 1) บัญชีปกติ (Ordinary Account) ส าหรับใช้จ่ายเพ่ือที่อยู่อาศัย ประกันภัย 
การลงทุนและการศึกษา 
 2) บัญชีพิเศษ (Special Account) ใช้ส าหรับการลงทุนเพ่ือการเกษียณ 
 3) บัญชีการรักษาพยาบาล (Medisave Account) ส าหรับการรักษาพยาบาล
และการประกันสุขภาพท่ีได้รับอนุมัติ 
     อย่างไรก็ตามต่อมากองทุนนี้ได้พัฒนามาเป็นระบบประกันสังคม ซึ่งเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่สมาชิกมากขึ้น โดยการให้สิทธิแก่สมาชิกน าเงินสะสมในกองทุนมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น 
การรักษาพยาบาล โดยการน าเงินสะสมดังกล่าวไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล การจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร  
การเพ่ิมสินทรัพย์โดยการเอาเงินสะสมในกองทุนไปซื้อหุ้นรัฐบาลหรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
  ดังนั้นจึงท าให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลางไม่ใช่ เพียงแต่ เป็นกองทุนที่ เป็น
หลักประกันความมั่นคงหลังการเกษียณให้แก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังคงเป็นหลักประกันในการ
ด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต 
  2.  การอุดหนุน (Subsidization)118 
  แม้ว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนก็ตาม แต่
ประชาชนนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายของตน โดยรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องเงินเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา และการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้แก่
ประชาชน 

                                                           

 117 เรื่องเดียวกัน, หน้า 183-184. 
 118 เรื่องเดียวกัน, หน้า 184-186. 
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1)  ระบบการรักษาพยาบาล 
   เป็นระบบที่รัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในการรักษาสุขภาพ 
โดยผ่านโครงการดังต่อไปนี้ 
   (1)  Medisave เป็นโครงการที่เกิดจากการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพกลาง โดยรัฐจะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งสมาชิกจะเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าว 
เพ่ือใช้เป็นหลักประกันในการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกและครอบครัว 
   (2)  Medishield เป็นโครงการที่เกิดข้ึนมาเนื่องจากการรักษาพยาบาลต้อง
ใช้เวลานานและเป็นโรคที่ร้ายแรง อีกทั้งไม่ครอบคลุมในการรักษาพยาบาลของโครงการ Medisave 
ซึ่งจะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจาก Medisave ซึ่งสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลางสามารถเข้าร่วมได้
อย่างสมัครใจ 
   (3)  Medifund เป็นโครงการเดียวที่รัฐจะออกให้แก่คนสิงคโปร์เต็มจ านวน 
เนื่องจากบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ยากไร้และไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ 
 2)  ระบบการศึกษา 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา 
จึงท าให้รัฐจัดให้มีเงินอุดหนุนในเรื่องการศึกษาให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่งรายได้ดังกล่าว
จะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีรัฐก าหนดไว้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนด้านการศึกษาจากรัฐ 
 3)  การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
 เนื่องจากสาธารณรัฐสิงคโปร์มีพ้ืนที่น้อย จึงท าให้รัฐให้ความส าคัญในเรื่องที่อยู่
อาศัยเป็นอย่างมาก โดยเน้นให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย โดยที่รัฐจะให้เงินอุดหนุนแก่
ประชาชนในการซื้อบ้านเคหะของรัฐในมูลค่าที่ถูก อีกทั้งในอนาคตที่อยู่อาศัยนั้นอาจมีมูลค่าที่สูงขึ้น 
ถือว่าเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งและท าให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยด้วย 
  ส าหรับสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ที่จะได้รับเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับการท างานมีดังนี้119 
  1.  ค่าตอบแทนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น 
เงินเดือน เงินพิเศษและเงินโบนัส ซึ่ ง เงินเดือนและค่าตอบแทนดังกล่า วของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะขึ้นอยู่กับต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละบุคคล 
  2.  สถาบันอุดมศึกษาจะจัดให้มีการท าประกันสุขภาพ โดยค่ารักษาพยาบาล
สามารถเบิกได้ทั้งการเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน หากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ต้องการท าประกันสุขภาพให้แก่คู่สมรส บุตร จะต้องจ่ายเงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพรายปี 

                                                           

 119 กิจการ พรหมมา และลลิตกร พรหมมา, เรื่องเดิม, หน้า 291-293. 
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 3. ค่าดูแลสุขภาพ จะมีลักษณะเป็นการหักค่าใช้จ่ายจากบัญชีของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการแต่ละคน เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม การออกก าลังกาย อุปกรณ์
ดูแลสุขภาพ เป็นต้น อีกทั้งมีศูนย์เกี่ยวกับด้านสุขภาพและการให้ค าปรึกษาสุขภาพแก่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
 4. มีการจัดท าประกันชีวิตให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณี
การเสียชีวิต พิการถาวรหรือเจ็บป่วยจนท างานต่อไม่ได้และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
สามารถท าประกันชีวิตให้แก่คนในครอบครัวได้ 
 5. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สามารถลาพักผ่อนได้ 14-28 วันซึ่ง
ขึ้นอยู่กับต าแหน่งและอายุงาน ส่วนการลาป่วยและการลากิจนั้นจะเป็นไปตามข้อก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่ผ่าน Tenure สามารถ
ลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ได้ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการลาดังกล่าว 
 6. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคาร
และการแสดงในสถาบันฟรี ส่วนลดการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าโดยสารเครื่อ งบิน 
โรงแรม โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และการได้รับส่วนลดเมื่อมีการ
ลงทะเบียนศึกษาในภาคพิเศษของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือเข้ารับการอบรมในระยะสั้นของทาง
สถาบันอุดมศึกษา 
 7. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ซึ่งจะเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาเป็น
รายบุคคลและสนับสนุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการท่ีก าลังอยู่ในระบบ Tenure  
 8. สวัสดิการอ่ืนๆ เป็นการจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมให้แก่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เช่น การจัดที่จอดรถให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
โรงอาหาร การบริการตัดแว่นสายตาให้ เป็นต้น 
  เพราะฉะนั้นการคุ้มครองทางด้านแรงงานและการได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้
ก าหนดเพ่ือให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีความเป็นอยู่ที่ดีและก่อให้เกิดความมั่นคง
ในการท างาน 
   

 3.2  มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำรในประเทศไทย 

  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการในไทยนั้นมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องดังนี้  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
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สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
การท างานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับ ซึ่ง
พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้ทั่วถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมค านิยามของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตาม ประกอบกับกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งได้
ก าหนดให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานของผู้ที่ใช้แรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ที่
เกี่ยวกับการเจรจารวมกลุ่มต่อรองของลูกจ้างที่เป็นสหภาพแรงงานกับนายจ้างอันเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างเห็นว่าสมควรได้รับ ท าให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เนื่องจากการจ้างท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นั้นเป็นการท าสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ได้รับเพียงสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมเท่านั้น จึงท าให้การก าหนดสิทธิประโยชน์ที่พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรได้รับไม่มีความยุติธรรมมากเพียงพอ และส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนสายงานเพราะการด ารงต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่มีความมั่นคงมาก
เพียงพอในการท างานและการใช้ชีวตประจ าวัน และพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 ที่เป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการได้รับสิทธิประโยชน์อันเกี่ยวกับ
การได้รับบ าเหน็จบ านาญหลังการเกษียณอายุราชการหรือการออกจากราชการก่อนการเกษียณอายุ 
ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะถือเป็นแนวทางให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเพ่ือมีการจัดตั้ง
กองทุนบ าเหน็จบ านาญเป็นของตนเอง เพราะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่มีสิทธิใน
การเข้าร่วมการเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวตามกฎหมาย จึงก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมากเพียงพอเมื่อมีการเกษียณอายุหรือออกจากการ
ปฏิบัติงานก่อนการเกษียณอายุได ้
 ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่น ามาใช้ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของไทย จึงมีความเป็นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาข้างต้น 
 
 3.2.1  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
 เหตุผลในการบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 กล่าวคือ การศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาจะต้องมารวมอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื่องจากข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐอยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ ก.ม. ก.ค. และ ก.พ. ดังนั้นเพ่ือให้
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การบริหารงานบุคคลของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาค เป็นเอกเทศและ
สอดคล้องกับภารกิจโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ จึงสมควร
ให้มีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ โดยให้
คณาจารย์และบุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาสังกัดองค์กรกลางในการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้120 
 ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การบริหารงานบุคคลก่อให้เกิดเอกภาพ จึงต้องมี
องค์กรกลางเข้ามาบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 อย่างไรก็ตามเมื่อสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการได้แปรเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐจึงส่งผลต่อการบริหารงานด้านบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากแต่เดิมสถาบันอุดมศึกษาใน
ส่วนราชการจะมีบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งเฉพาะต าแหน่งข้าราชการเท่านั้น เมื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของรัฐท าให้มีบุคลากรในต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้น และในปัจจุบัน
ต าแหน่งดังกล่าวถือว่าเป็นต าแหน่งส่วนใหญ่ในการท างานของสถาบันอุดมศึกษา จึงส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีบุคลากรในต าแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และ ลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
โดยจะใช้บังคับแก่บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนกรณีของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้
ก าหนด  
 จากปัญหาดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ได้รับการ
คุ้มครองอย่างเช่นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นต าแหน่งที่มี
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาด ารงต าแหน่งมากที่สุดก็ตามและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนท า
ให้ ในที่ สุ ดสถาบัน อุดมศึกษาไม่มีบุคลากรที่ เข้ ามาด ารงต าแหน่ งข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาอีก 
 เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไป
ตามข้อบังคับท่ีแต่ละสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด จึงส่งผลให้การบริหารงานบุคคล การให้สวัสดิการ 

                                                           

 120 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, รำชกิจจำ
นุเบกษำ 121 ตอนพิเศษ 70 ก (12 พฤศจิกายน 2547). 
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ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มีความแตกต่างกัน 
  3.2.1.1  ค านิยามของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ได้
ก าหนดค านิยาม “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”121 หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุ
และแต่งตั้งให้รับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา  กล่าวคือ ผู้ที่ จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ อีกทั้งไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการการเมือง ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยถูกจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 
  3.2.1.2  ค านิยามของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา122 หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญา
จ้างให้ท างานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่มีการท าสัญญา
จ้างกับทางสถาบันอุดมศึกษา อาจจะเป็นอาจการท าสัญญาจ้างที่มีการสอนเป็นรายเดือนหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่มีการจ้างให้มีการสอนเป็นรายชั่วโมง หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนที่ได้ท าสัญญาจ้างกับทางสถาบันอุดมศึกษาในการจ้างงานเป็นราย
เดือนหรือจ้างงานเป็นรายวัน จะเห็นได้ว่าการให้ค านิยามดังกล่าวเป็นการให้ค านิยามที่กว้าง เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารงานบุคคลของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา123 
 
 

                                                           

 121 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 

 122 มาตรา 4 นิยามค าว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
 123 ปริฉัตร ภูจิตร, ปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิกำรของพนักงำนรำชกำรใน
สถำบันอุดมศึกษำ (การศึกษาอิสระ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 50. 
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  3.2.1.3  สิทธิประโยชน์ตอบแทน 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
ก าหนดให้อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิหรือ
ความสามารถเป็นพิเศษ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง อีกทั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา124  
  อย่างไรก็ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือน
ของต าแหน่งและจ านวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น 
รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยการก าหนด
ดังกล่าวให้ก าหนดคราวละสี่ปี โดยต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัยของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะประกอบไปด้วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อาจารย์และต าแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ) ก าหนด125 และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ 
พิจารณาโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของต าแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัย
และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามข้อบังคับที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด126 
  อีกทั้งการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น 
จะต้องเป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด127 

                                                           

 124 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 
 125 มาตรา 18 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 126 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 
 127 มาตรา 31 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
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  ส าหรับวันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปีและ
การลาหยุดราชการนั้น ได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด แต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
จะก าหนดให้มีวันหยุดพิเศษเพ่ิมขึ้นตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้ และใน
การนี้สภาสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจก าหนดข้อบังคับในการอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งวิชาการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือตาม
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยถือว่า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินอ่ืนในระหว่างลาได้ 
  ดั งนั้ นการก าหนด เรื่ อ งสิ ทธิประ โยชน์ ตอบแทนต่ าง ๆ  ของพนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมค านิยามของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาไปก็ตาม แต่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเหล่านั้นยังมีความเห็นว่าการก าหนด
สิทธิประโยชน์ตอบแทนนั้นไม่ครอบคลุม เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้ชื่อว่าข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หาได้ใช้ชื่อที่เป็นการกล่าวถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่อย่างใดและการ
ก าหนดสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด จึงท าให้เกิดความ
แตกต่างกัน ไปในแต่ละสถาบัน อุดมศึกษา  ซึ่ งก่อให้ เกิดความเหลื่ อมล้ าแก่พนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
  3.2.1.4  การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้มีการก าหนดให้การ
ก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและ
สวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการ
รักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และการอ่ืนที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา128 
  เพราะฉะนั้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 จะเห็นได้ว่า หากบุคคลใดมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการ

                                                           

 128 มาตรา 65/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ได้มีการก าหนดเรื่องสิทธิประโยชน์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
ชัดเจน ส่วนบุคคลใดที่มีสถานะเป็ นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อย่างเช่นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ การก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
การจ้าง การก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง สวัสดิการต่างๆ การด าเนินการทางวินัย และการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ เป็นต้น ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาจะมีสภาสถาบันอุดมศึกษาและการก าหนดเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาจะถูกก าหนดให้มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในแต่ละ
สถาบัน อุดมศึกษาที่ จะได้ รั บสิทธิประโยชน์แตกต่างกันออกไป เป็น เหตุ ให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเหล่านั้นไม่มีแรงจูงใจในการท างาน ท าให้เกิดการเปลี่ยนสายงาน 
กล่าวคือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเหล่านั้นต้องการความม่ันคงในวิชาชีพของตน เมื่อ
การก าหนดสิทธิประโยชน์นั้นไม่ได้คุ้มครองให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมาก
เพียงพอ จึงท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไปท างานในภาคเอกชนมากขึ้น เป็นผลให้
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถดึงดูดคนดี คนเก่งที่มีความสามารถเข้ามาท างานได้ ประกอบกับ
กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ก าหนดให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษาไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เหตุผลเหล่านี้จึงท าให้มีการเรียกร้องของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่ ต้องการให้การก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
 3.2.2  กฎหมำยแรงงำน 
 แม้ว่าในปัจจุบันการจ้างท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะเป็นการท า
สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรงก็ตาม แต่กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่ง
ก าหนดให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษาไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับการคุ้มครองและ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
 ดังนั้นท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ถูกบังคับให้อยู่ภายใต้กฎหมาย
ดังกล่าว แต่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก าหนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบให้
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ครอบคลุมในทุกเรื่องและ
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ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ ากันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการได้รับสิทธิประโยชน์เพียงประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมเท่านั้น คือ กฎหมาย
ประกันสังคมเป็นกฎหมายที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น โดยที่ให้ลูกจ้างหรือผู้ที่
สมัครเข้าประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบ เพ่ือให้กองทุนดังกล่าวเป็นหลักประกัน
ให้แก่ลูกจ้างและผู้สมัครเข้าประกันตน ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ผู้ประกันตนมี
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ดังต่อไปนี้ 
 1.  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
 2.  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
 3.  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
 4.  ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
 5.  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
 6.  ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
 7.  ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
 เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าแรงงานสัมพันธ์ ท าให้เกิดปัญหาการได้รับความคุ้มครองที่จะ
แตกต่างกันไป กล่าวคือ  
 การก าหนดวันเวลาในการท างาน ค่าตอบแทนในการท างาน การได้รับสวัสดิการ ได้รับ
ค่าชดเชยในกรณีการถูกเลิกจ้างจะมีความเหลื่อมล้ าและแตกต่างกันออกไปเพราะไม่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้การ
เรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ในกรณีดังนี้ 
 1.  การใช้แรงงานทั่วไป  
 การใช้แรงงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการท างานตามปกติ ที่หมายถึง การก าหนดเวลาเริ่มต้นและ
เวลาสิ้นสุดของการท างานในแต่ละวันของลูกจ้าง ซึ่งวันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง การท างาน
ล่วงเวลาในวันท างาน การท างานในวันหยุด นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพักระหว่างการท างานให้แก่
ลูกจ้าง รวมทั้งให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนตาม
ประเพณี และก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ลาเพ่ือท าหมันและลาเนื่องจากการท า
หมัน ลาเพ่ือกิจธุระ ลาเพ่ือรับราชการทหาร ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
และลาเพ่ือคลอดบุตร 
 2.  ค่าตอบแทนในการท างาน 
 ค่าตอบแทนในการท างาน ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด 
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 การจ่ายค่าตอบแทนในการท างาน ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและ
ปริมาณเท่ากัน โดยให้นายจ้างก าหนดค่าตอบแทนในการท างานดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่
ว่าจะเป็นชายหรือหญิง 
 การท างานในวันหยุดของลูกจ้าง ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างใน
วันท างานส าหรับวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีและวันหยุด
พักผ่อนประจ าปี129 
 ในกรณีที่ลูกจ้างลาป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วย ในอัตราค่าจ้างในวัน
ท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันท างาน และกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาท า
หมัน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลานั้นด้วย130 
 กรณีท่ีลูกจ้างลาเพื่อรับราชการทหาร ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง เท่ากับค่าจ้างในวัน
ท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน131 
 ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงลาเพื่อคลอดบุตร ให้นายจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้าง
ในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน132 
 และในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่
ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย133 
 3. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสวัสดิการ 
 4. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่ว่าในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง กรณีที่นายจ้างย้ายสถาน
ประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืน และกรณีที่นายจ้างจะเลิกเลิกจ้างลูกจ้างเพราะนายจ้างปรับปรุง
หน่วยงาน กระบวนการผลิต การจ าหน่ายหรือการบริการ 
 5. ให้มีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือเป็นทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายหรือในกรณีอ่ืนที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

                                                           

 129 มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 130 มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 131 มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 132 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 133 มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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 นอกจากนี้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ ได้ รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในเรื่องการเจรจารวมกลุ่มต่อรอง ท าให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากเพียงพอ เพราะการแสดง
ความคิดเห็นนั้นอาจส่งผลต่อการประเมินในการต่อสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาได้ กล่าวคือ 
 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เป็นกฎหมายที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อกันระหว่างฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพ่ือให้สามารถเจรจาต่อรองและท าข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และ
ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย134 โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ท าเป็นหนังสือ ซึ่ง
ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียด กล่าวคือ เงื่อนไขการจ้างงานหรือการท างาน ก าหนดวันและ
เวลาท างาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง การยื่นเรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้าง และการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือการต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ
ภายในระยะเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน 
 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้น ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอันเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างให้มีการเจรจาระหว่างกัน ทั้งนี้ ลูกจ้างสามารถนัดหยุดงานได้หากเป็นกรณีที่มีข้อพิพาท
แรงงานเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งลูกจ้างสามารถมีการเจรจาและรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดข้อเรียกร้องและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกจ้าง  
 อย่างไรก็ตามการเจรจาต่อรองและการรวมกลุ่มกันของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ท าให้ไม่มีมาตรการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการจะปรึกษาหารือ เจรจารวมกลุ่มกันเพ่ือเรียกร้องการคุ้มครองการท างานและสิทธิประโยชน์ที่
ควรจะได้รั บของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่ อาจถูกเอาเปรียบได้จาก
สถาบันอุดมศึกษาเหมือนเช่นลูกจ้างท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์  
 
 3.2.3  พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 
 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ได้ถูกบัญญัติขึ้นมาเนื่องจาก
ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่ให้รัฐต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ
ประจ าทุกปี โดยไม่มีการกันเงินส ารองไว้ล่วงหน้าส าหรับจ่ายบ าเหน็จบ านาญในอนาคตนั้น ไม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศในปัจจุบันท าให้ไม่อาจ
วางแผนเชิงบริหารการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวและไม่อาจวางแผนพัฒนาบุคลากรของรัฐ
ได้ จึงควรมีการปรับปรุงระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการดังกล่าวโดยจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

                                                           
134

 เกษมสันต์ วิลาวรรณ, ค ำอธบิำยกฎหมำยแรงงำน, พิมพ์ครั้งที่ 17 (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2554), หน้า 225. 
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ข้าราชการขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือเป็นหลักประกันการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและให้ประโยชน์
ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ และเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ และจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกของกองทุน  รวมทั้งให้เป็นสถาบันเงิน
ออมที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ  และการส่งเสริม
การลงทุนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย135  
 เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ได้เป็นบุคคลที่จะอยู่ภายใต้การบังคับของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ตามที่ได้มีการกล่าวมาในบทที่สอง อันเกี่ยวกับประเภทสมาชิกที่สามารถเป็น
สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการนั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความมั่นคงของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการหลังการเกษียณอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ตอบแทนหลังการเกษียณอายุ ซึ่งไม่เหมือนกับบุคคลที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนหลังการเกษียณอายุราชการ 
 สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการจะได้รับมีดังนี้ กล่าวคือ 
 บุคคลที่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการมีสิทธิที่จะได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
บ าเหน็จด ารงชีพ และบ าเหน็จตกทอดโดยให้จ่ายจากเงินงบประมาณ ส าหรับเงินสะสม เงินสมทบ 
เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวให้จ่ายจากกองทุน136 ซึ่งการเป็น
สมาชิกนั้นมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ได้
ก าหนดให้ต้องเป็นผู้ที่เข้ารับราชการตั้งแต่บทบัญญัติในหมวด 3 สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของ
สมาชิกใช้บังคับและผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2539 นี้ตั้งแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวด 3 สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกใช้บังคับ อีกทั้ง
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ก าหนดให้ข้าราชการที่
รับราชการก่อนมีพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งหมวดนี้ใช้บังคับและกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่บทบัญญัติ
แห่งหมวดนี้ใช้บังคับจะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้  
 การได้รับบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จตกทอดของสมาชิกตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 นั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                           

 135 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539, รำชกิจจำนุเบกษำ  113 
ตอนที่ 42 ก (27 กันยายน 2539). 
 136 มาตรา 37 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
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 มาตรา  47 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ก าหนดให้
สมาชิกที่มีเวลาราชการตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ให้มีสิทธิรับบ าเหน็จ ส่วน
สมาชิกตามมาตรา 35 ดังกล่าวข้างต้นที่มีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับ
บ านาญ บ าเหน็จ เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว เว้นแต่ว่าจะเลือกรับบ าเหน็จ
แทน และสมาชิกตามมาตรา 36 นั้นมีเวลาราชการตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับบ านาญ 
เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว เว้นแต่จะเลือกรับบ าเหน็จแทน 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากการได้รับบ าเหน็จบ านาญของสมาชิกดังกล่าวข้างต้นแล้ว สมาชิกมี
สิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย กล่าวคือ 
 1. เหตุทุพพลภาพ มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2539 ได้ก าหนดให้จ่ายให้แก่สมาชิกที่ออกจากราชการเพราะเจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ได้
อยู่ 
 2. เหตุทดแทน ให้จ่ายให้แก่สมาชิกที่ออกจากราชการเพราะทางราชการยกเลิกหรือยุบ
ต าแหน่งหรือมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิดหรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด ตามที่ก าหนดใน
มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 3. เหตุสูงอายุ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2539 ก าหนดให้จ่ายให้แก่สมาชิกซึ่งออกจากราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือลาออกเมื่อมี
อายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์ 
 การได้รับบ าเหน็จและการค านวณบ านาญจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
กล่าวคือ  การได้รับบ าเหน็จของสมาชิกจะค านวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลา
ราชการ  ส่วนการค านวณบ านาญให้ค านวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลา
ราชการ หารด้วยห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย โดย
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ก าหนดให้สิทธิในการ
รับบ านาญของสมาชิกนั้นเริ่มมีตั้งแต่เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงจนกระทั่งผู้นั้นถึงแก่ความ
ตาย 
 ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการและความตายนั้นมิได้เกิดขึ้น
เนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง หรือในกรณีที่ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย ให้จ่าย
บ าเหน็จตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกหรือผู้รับบ านาญ กล่าวคือ บ าเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาท
ของสมาชิกให้ค านวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการของผู้ตาย ส่วนบ าเหน็จตก
ทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบ านาญให้จ่ายสามสิบเท่าของอัตราบ านาญที่ผู้ตายมีสิทธิได้รับและใน
กรณีที่ได้มีการรับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบ านาญถึงแก่ความตายการจ่ายเงินบ าเหน็จตก
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ทอดตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ให้หักเงินออกจากบ าเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ
เสียก่อน137 
 การนับเวลาราชการเพ่ือให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญให้นับจ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปี
ให้นับเป็นหนึ่งปี  
 การนับเวลาราชการเพ่ือค านวณจ านวนบ าเหน็จบ านาญให้นับจ านวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย 
การนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้ค านวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือนและให้นับสิบสองเดือนเป็น
หนึ่งปี ส าหรับจ านวนวันถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน138 
 ส าหรับการได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงิน
นั้น ผู้เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญที่จะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และ
ผลประโยชน์ตอบแทนเงินจะต้องเป็นสมาชิกที่ได้ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน139  
 เพราะฉะนั้นการมีกองทุนบ าเหน็จบ านาญจึงเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งให้แก่สมาชิกของ
กองทุนเมื่อออกจากราชการ โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นบ าเหน็จ บ านาญ เงิน
สะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินนั้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ได้ก าหนดไว้ 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการให้สิทธิแก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสามารถกลับไปใช้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 พ.ศ. 2557 ได้ก็ตาม แต่ไม่ได้มีการบัญญัติให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการได้รับ
สิทธิตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2539  
 เพราะฉะนั้นสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์มากเพียงพอโดยเฉพาะหลังการเกษียณอายุการท างาน ซึ่งจะท าให้การท างาน
ในต าแหน่งดังกล่าวไม่มีความมั่นคงและก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนสายงานเกิดขึ้น 
 
 
   
 
 

                                                           

 137 มาตรา 65 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2556 
 138 มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 139 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 



109 
 

 
บทท่ี 4 

 
ปัญหำและวิเครำะห์ปญัหำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ 

พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำร 
 

 ในบทนี้จะเป็นการน าแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในบทที่ 2 และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในต่างประเทศและประเทศไทย
ในบทที่ 3 ตามที่ได้ศึกษามาท าการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
 

4.1  ปัญหำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำสำย
วิชำกำร 

 
ปัญหาอันเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมี

ปัญหาเพ่ิมมากขึ้นจากการเพ่ิมจ านวนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และการลดจ านวนลงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา140 เนื่องจากก่อนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 สถาบันอุดมศึกษา
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการ ซึ่งท าให้การบริหารงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นการบริหารงานด้านบุคคล การบริหารงานด้านวิชาการและการบริหารงานด้านทรัพย์สินและ
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามรูปแบบของการบริหารงานในส่วนราชการ เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเป็นการบริการสาธารณะอ่ืนๆ ทางด้านการศึกษาที่รัฐจะต้องจัดให้มีขึ้นอันเป็นหนึ่ง
ในภารกิจของรัฐเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ท าให้การบริหารงานด้านต่างๆ 
เหล่านั้นไม่มีความคล่องตัวเพราะต้องยึดโยงกับส่วนราชการ การตัดสินใจในเรื่องเร่งด่วนจึงมีความ
ล่าช้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องรอการสั่งการในรูปแบบการบังคับบัญชาจากส่วนราชการจึงจะ
สามารถด าเนินการหรือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับสถาบันอุดมศึกษาได้ 
                                                           

 140 จ านวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 100,156 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63 ของจ านวน
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดและจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 29,466 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของจ านวนบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด ตามตารางที่ 4.1  
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เมื่อการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการไม่มีความคล่องตัว  จึงก่อให้เกิด
แนวความคิดท่ีต้องการให้การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษามีความคล่องตัวและมีอิสระ โดยไม่ต้อง
รอการสั่งการจากส่วนราชการอีกต่อไป โดยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ อย่างไรก็ตาม
แนวความคิดดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบ จนกระทั่งมีแผนการอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2547 ที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิ
ประภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในส่วน
ราชการอีกต่อไป 
 ในปี พ.ศ. 2540 ไทยได้ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน
และการคลังของประเทศเป็นอย่างมาก จึงท าให้ต้องลดงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐลง โดยตัวแปร
ที่ส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐ คือ ข้าราชการ ท าให้รัฐบาลในสมัยนั้นต้องการที่จะ
ลดจ านวนข้าราชการลง ส่งผลให้แนวความคิดที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการกลายมา
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐก่อน เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ตนเองเกิดความคล่องตัว โดยรัฐเป็นเพียงผู้ก าหนดนโยบายกลางให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งน าไป
ปฏิบัติและมีอ านาจเพียงการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น 141 ท าให้มีมติคณะรัฐมนตรีให้
ทบวงมหาวิทยาลัย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจ้าง
พนักงานทดแทนเท่ากับจ านวนอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุใน
ปีงบประมาณนั้นๆ จนกว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ จะเปลี่ยนไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐในปี พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานทดแทน
อัตราข้าราชการที่เกษียณอายุในแต่ละปีดังกล่าว ให้จัดสรรเพ่ิมขึ้นจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ
ข้าราชการที่เกษียณอายุในแต่ละปีดังกล่าว ให้จัดสรรเพ่ิมขึ้นจากอัตราเงินเดือนของข้าราชการใน
ต าแหน่งที่เกษียณอายุในปีนั้นๆ กล่าวคือ เพ่ิมขึ้น 1.7 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ 
ส าหรับการจัดสรรงบประมาณทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาย ก. และ
เพ่ิมข้ึน 1.5 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ส าหรับการจัดสรรงบประมาณทดแทนอัตรา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสาย ข.และสาย ค.142 

                                                           

 141 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, หลักกำรและแนวปฏิบัติมหำวิทยำลัยในก ำกับของ
รัฐบำล, หน้า 5. 
 142 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2542 เรื่อง ผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เกี่ยวกับอัตราที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีรับรองตามที่รองนายกรัฐมนตรี   
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 จากมติคณะรัฐมนตรีดั งกล่าว จึ งส่ งผลให้ เกิดแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนสถานะมาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นยัง
เป็นการจูงใจให้บุคคลภายนอกที่ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถเข้ามาเป็นส่ วนหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย อีกทั้ งท าให้สถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการได้ เปลี่ยนมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐที่มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวต่อการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาและมีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งเป็นของตนเอง โดยใน
สถาบันอุดมศึกษาจะมีสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์การสูงสุดในการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งความคล่องตัวและความอิสระดังกล่าวจะท าให้
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
สถาบันอุดมศึกษา143 
 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐส่งผลต่อการบริหารงาน
ด้านบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะว่าแต่เดิมบุคลากรที่ท างานในสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการมี
สถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงท าให้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเป็นไปตามที่รัฐ
ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน สวัสดิการ การรักษาพยาบาล การลาศึกษาต่อ การได้รับบ าเหน็จ
บ านาญและประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเมื่อสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการกลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ ท าให้สถานะบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนไปเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีการจ้างงานเป็นสัญญาจ้างและต้องมีการต่ออายุการจ้างงานจากการประเมินของผู้บริหารใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาควรได้รับนั้นมีความ
แตกต่างจากข้าราชการเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่มีการจูงใจให้คนดี คนเก่งเข้ามาท างานใน
                                                           

 
143

 วิจิตร ศรีสอ้าน, เรื่องเดิม, หน้า 10-11. 
 หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาไทยจึงก าหนดไว้  4 ประการ 

1. การถ่ายทอดความรู้ หมายถึง การสอนวิชาต่างๆ เพ่ือพัฒนาสังคมให้มีความรู้และทักษะ
ในวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

2. การแสวงหาความรู้ใหม่ หมายถึง การวิจัยและพัฒนาเพ่ือค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม 

3. การช่วยเหลืออ านวยประโยชน์แก่สังคม หมายถึง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การ
ชี้น าสังคมและการวิพากษ์วิจารณ์ 

4. การส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจตนเอง เข้าใจ
ภูมิปัญญาไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ ส่งเสริมและทะนุบ ารุงให้เจริญควบคู่กันไป
กับสังคม 
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สถาบันอุดมศึกษา จึงส่งผลกระทบต่อการท างานและความมั่นคงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ท าให้บุคลากรไม่ผูกพันกับองค์กรเพียงเพราะการได้รับสิทธิประโยชน์ที่น้อยกว่า ไม่เห็นถึงความยั่งยืน
ในการด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จนในที่สุดท าให้เกิดปัญหาสมอง
ไหลมีการเปลี่ยนสายงานเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการอุดมศึกษาของไทย 
 ปัญหาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
เกิดขึ้นมาเนื่องจากการจ้างงานที่ต้องมีการประเมิน เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินจึงจะได้ต่อสัญญาจ้าง 
ซึ่งท าให้การด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่มีความมั่นคง พร้อมทั้งใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้มีการก าหนดว่า 
 

ให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษาไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

 
  จากการก าหนดดังกล่าว แม้ว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับการจ้างงาน
เป็นสัญญาจ้าง แต่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเหล่านั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองจาก
กฎหมายแรงงาน คงมีสิทธิตามประกันสังคมเท่านั้น ดังนั้น เมื่อการวางระบบของสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐที่ต้องการความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงท าให้ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อัน
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรได้รับจะเป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งเป็นผู้ก าหนด กล่าวคือ หากเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมี
รายได้มากจะมีการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ
ที่มีก าหนดโดยรัฐ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 1.7 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามหากเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดเล็กไม่มีแหล่งเงินได้มากเพียงพอต่อการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ อาจท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการเหล่านั้นไม่ได้รับเท่ากับที่รัฐก าหนด คือ ไม่ได้รับหรือได้รับน้อยกว่า 1.7 เท่าจากอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการก าหนดสิทธิประโยชน์
ให้แก่พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาสายวิชาการ ในแต่ละสถาบัน อุดมศึกษา เนื่ องจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดเล็กจ าเป็นต้องหักเงินส่วนหนึ่งเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงานหรือหักเพ่ือ
เก็บไว้ให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่จะแสดงถึง
ความมั่นคงในการด ารงต าแหน่งและการด ารงชีวิตของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่ไม่
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ต้องมีความกังวล คือ การมีสวัสดิการหลังการเกษียณอายุที่จะเข้ามาท าให้การด ารงต าแหน่งเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น 
  เมื่อเปรียบเทียบการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการได้รับนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ 
 ในกรณีของข้าราชการ จะมีระบบประกันสุขภาพที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น
บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร โดยมีระยะการคุ้มครองตลอดชีวิตและใช้บริการสถานพยาบาลในหน่วย
บริการของรัฐทุกแห่ง รวมถึงแหล่งเงินในการประกันสุขภาพดังกล่าวของข้าราชการมาจาก
งบประมาณแผ่นดิน และมีกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ โดยจะมีการกักเงินไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สะสม เงินสมทบ เงินชดเชยและเงินประเดิมให้แก่ข้าราชการที่เข้าเป็นสมาชิกของกองทุน คือ 
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ที่เข้ารับราชการหลังกฎหมายกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการมีผลใช้บังคับ คือ ตั้งแต่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 และข้าราชการที่บรรจุก่อน 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2540 ที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิก เมื่อมีการออกจากงานหรือการเกษียณอายุ 
 ในกรณีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันข้าราชการในส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้น เมืองพัทยาและ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้าราชการในส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่เข้ามาดูแลด้านสุขภาพ คือ กองทุนรักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
ประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งคุ้มครองบุคคลในครอบครัวของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขึ้น โดยการระดมเงินทุนจากราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือน ามาจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นทุกคนเมื่อมีการออกจากงานหรือการเกษียณอายุ 
 ส่วนในกรณีของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้น การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
จะเป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษาที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการแต่ละคนสังกัดอยู่ ซึ่งจะ
มีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ การได้รับสิทธิประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจาก
ประกันสังคมเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ประกันสังคมนั้นจะคุ้มครองเฉพาะผู้ที่ประกันตนเท่านั้น โดย
นายจ้างและลูกจ้างจะเป็นผู้ที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งจะได้รับสิทธิตามที่ก าหนดใน
ประกันสังคมและไม่คุ้มครองบุคคลในครอบครัวของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา คู่สมรสและ
บุตร และบางสถาบันอุดมศึกษาได้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นเพ่ือเก็บออมเงินและเป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในการเกษียณอายุ  โดยจะพบว่า
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีขนาดเล็กอาจจะต้องตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่มีการ
ตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของตน 
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 จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้ในปัจจุบันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเกิดข้อ
เรียกร้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนมากขึ้น เพ่ือให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการเหล่านี้มีความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิต ไม่ต้องเกิดความกังวลในการปฏิบัติงาน 
เพียงเพราะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับมีความแตกต่างจากข้าราชการเป็นอย่างมากหรือ
แม้กระท่ังมีความแตกต่างจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นจนดูเหมือนว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการเป็นเพียงบุคคลชั้นสองในสังคมที่ไม่ได้รับการเหลียวแลและไม่เป็นไปตามที่รัฐได้มีการจูงใจใน
การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่าการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพราะ
คุณภาพของการอุดมศึกษาไทยจะดีได้ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการด้วยที่จะเข้ามาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บัณฑิตเพ่ือน าไปประกอบอาชีพและพัฒนา
ประเทศต่อไปเพราะการศึกษาถือว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาทุกด้าน หากพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์มากเพียงพอจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนสายงานและไม่มีบุคคลใดอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอุดมศึกษาไทย 
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ตำรำงที่ 4.1 จ านวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจ าแนกตามประเภทของบุคลากรและประเภท
สถาบันอุดมศึกษา 

 

สถำบันอุดม
ศึกษำ 

ประเภทของบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ (หน่วย : คน) 

รวม 
ข้ำรำชกำร
พลเรือนใน
สถำบันอุดม

ศึกษำ 

พนักงำน
มหำวิทยำ

ลัย 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

อ่ืนๆ 

1.  
สถาบันอุดม 
ศึกษาของรัฐ 
 (16 แห่ง) 

15,590 30,275 803 4,923 15,387 2,145 69,123 
(37.70%) 

2.  
สถาบันอุดม 
ศึกษาในก ากับ  
(13 แห่ง) 

4,767 46,234 43 7,073 10,724 173 69,014 
(37.64%) 

3. 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ   
(40 แห่ง) 

4,853 18,525 961 1,120 5,192 160 30,811 
(16.81%) 

4. 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคล (9 แห่ง) 

4,256 5,122 395 693 3,876 45 14,387 
(7.85%) 

รวม 
สถาบันอุดม 

ศึกษา  
(77 แห่ง) 

29,466 
(16.07%) 

100,156 
(54.63%) 

2,202 
(1.20%) 

13,809 
(7.53%) 

35,179 
(19.19%) 

2,523 
(1.38%) 

183,335 
(100%) 

 
หมำยเหตุ:  1. ไม่ได้รับข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง คือ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 2. “พนักงานมหาวิทยาลัย” และ “ลูกจ้างชั่วคราว” เฉพาะที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
  3.  บุคลากรประเภท “อ่ืนๆ ” ประกอบด้วย ลูกจ้างชั่วคราวโครงการลูกจ้างชั่วคราว
ต่างประเทศ พนักงานหน่วยในก ากับพนักงานวิสามัญลูกจ้างชาวต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (เงิน
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รายได้) ผู้มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ  ผู้เกษียณอายุราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบจัดสรร
จากรัฐบาล) 
  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

 
4.2  วิเครำะห์ปัญหำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงำนใน          

สถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำร 
 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเกิดขึ้นมาเนื่องจากการเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมที่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึงท าให้สูญเสียความ
มั่นคง สิทธิและเสรีภาพทางวิชาการ เพราะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะถูกจ้าง
ท างานเป็นอัตราจ้างโดยการท าสัญญาจ้าง มีการประเมินในการต่อสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่ถูก
ก าหนดไว้โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งไม่เหมือนกับระบบราชการที่เมื่อได้รับการบรรจุแล้วจะ
ด ารงต าแหน่งจนกว่าเกษียณอายุและไม่มีการประเมินการต่ออายุการท างาน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการมาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของรัฐ คือ ต้องการดึงดูดคนดี คนเก่ง มีความสามารถให้เข้ามาท างานในสถาบันอุดมศึกษา
และเป็นการจูงใจให้บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่ได้รับกลับท าให้
บุคคลเหล่านั้นไม่อยากเข้ามาท างานในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่งของ
สถาบันอุดมศึกษาอยู่แล้วนั้นมีความต้องการที่จะเปลี่ยนสายงาน อันเนื่องมาจากค่าตอบแทนที่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรได้รับไม่เป็นไปตามที่ได้มีการจูงใจไว้แต่แรก กล่าวคือ 
1.7 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการปัจจุบันและการปรับเงินเดือนของรัฐที่ปรับให้แก่
ข้าราชการไม่ครอบคลุมถึงการปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รวมถึง
สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่ตอนแรกได้ก าหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าระบบราชการ144 อย่างไรก็ตามมีเพียงการให้สิทธิประกันสังคมแก่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและการจัดตั้ งกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพในบาง
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น จากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ไม่มีความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตมากเพียงพอเมื่อเทียบกับสิทธิประโยชน์ตอบแทนที่
ข้าราชการได้รับ 

                                                           

 
144

 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, หลักกำรและแนวปฏิบัติมหำวิทยำลัยในก ำกับของ
รัฐบำล, หน้า 14-16. 
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 แม้ว่าในปัจจุบันบางสถาบันอุดมศึกษายังมีบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาอยู่  
2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต่อไปใน
อนาคตสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดของไทยจะไม่มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด ารง
ต าแหน่งอยู่ แต่มีเพียงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นที่นับวันยิ่งเพิ่มจ านวนมากขึ้น ประกอบกับ
ยังมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ แต่การบรรจุ
บุคคลให้เข้ามาด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษานั้นมีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึง
ท าให้การด ารงต าแหน่งของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาที่ยังคง
อยู่ในส่วนราชการไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรได้รับจึงเหมือนกันไปด้วย กล่าวคือ การได้รับค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาและแตกต่างกันออกไปในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน เพราะว่าสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ขนาดใหญ่และมีทรัพย์สินมากเพียงพอจะมีการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของตนได้อย่างเต็มที่ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดเล็กจะไม่มี
ทรัพย์สินมากพอที่จะให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
เท่าท่ีควร ประกอบกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เองจะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ที่ไม่เท่ากันในสถาบันอุดมศึกษาของตน เนื่องจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการบางคนจะ
ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณที่ภาครัฐได้จัดสรรมาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รับค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งตรงนี้ถือว่าส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่ได้รับ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา เพราะว่าหากสถาบันอุดมศึกษา
ไม่มี เ งินรายได้มากพอจะส่ งผลให้การจ่ ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการคนนั้นทีจ่ะได้รับอาจจะได้รับเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ได้รับเลยจากเดิม
ที่ต้องได้รับ 1.7 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการปัจจุบัน ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดเล็กที่ไม่มีเงินส ารองจ่ายหรือจ่ายไปแล้วอาจเกิดปัญหาต่อการบริหารงาน
ในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ตามมา โดย 1.7 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการปัจจุบัน
ดังกล่าวได้รวมสิทธิประโยชน์อันเป็นสวัสดิการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับ 
เพราะว่าหากเป็นข้าราชการจะไม่ได้รับเงิน 1.7 เท่าดังกล่าว แต่จะได้รับเป็นสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เช่น การรักษาพยาบาล การลาศึกษาต่อ การท าธุรกรรมทางการเงิน การ
ค้ าประกันและรวมถึงการได้รับบ าเหน็จบ านาญหลังการเกษียณอายุของข้าราชการ เป็นต้น ดังนั้นจึง
ท าให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ควรจะ
ได้รับเหมือนเช่นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
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 การท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะมีความมั่นคง ไม่ต้องกังวลต่อ
ความมั่นคงของตนเอง ครอบครัวและการด ารงชีวิตย่อมขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ที่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับโดยเฉพาะการได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อเกษียณอายุการท างาน 
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งจะก าหนดก็ตาม 
ซึ่งความมั่นคงและความต้องการในชีวิตของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้น
เปรียบเสมือนกับความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์145 ที่ต้องการปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค และนอกเหนือจากปัจจัยสี่ดังกล่าว มนุษย์ยังคง
ต้องการความปลอดภัย ความมั่นคงในการท างาน การมีส่วนร่วม การยอมรับนับถือและการพัฒนา
ตนเอง146 ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต โดยเมื่อพิจารณาตามความเข้าใจ
ของผู้เขียนจึงกล่าวได้ว่า “สิทธิประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่บุคคลจะได้รับการคุ้มครองเพ่ือให้บรรลุถึง
ความต้องการของตน  
 เพราะฉะนั้นความมุ่งหมายของบุคคลอันเกี่ยวกับการท างาน คือ การได้รับสวัสดิการที่ดี 
เพ่ือให้บุคคลที่ท างานมีความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิต ซึ่งสวัสดิการจะเข้ามาเอ้ืออ านวย
ให้ผู้ท างานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย147  
 เมื่อการก าหนดสิทธิประโยชน์มีความเหลื่อมล้ ากันมาก สิทธิมนุษยชนจึงมีบทบาทที่ส าคัญใน
การเข้ามาลดความเหลื่อมล้ าเพ่ือก าหนดสิทธิประโยชน์อันเป็นสวัสดิการให้แก่คนท างาน ซึ่งสิทธิ
มนุษยชนนั้นมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ค า
นิยามไว้ ดังนี้  
 “สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมาย
ไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม 
 จึงสรุปได้ว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิที่ได้มีการรับรองหรือมีการคุ้มครองไว้ในกฎหมายเพ่ือ
แสดงถึงความเป็นมนุษย์ การมีสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคลและรวมถึงความเสมอภาคเท่าเทียม
กัน 
 เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในเรื่องการท างานและการได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งความส าคัญดังกล่าวนี้ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาก าหนด
หลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของบุคคลแต่ละคนลง โดยในการ

                                                           

 145 ระพีพรรณ ค าหอม, เรื่องเดิม, หน้า 82. 
 146 เรื่องเดียวกัน, หน้า 26. 
 147 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1143. 
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ท างานนั้นได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ กล่าวคือ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน ส าหรับงาน
ที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด148 มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เอ้ืออ านวยต่อการประกันความเป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์ส าหรับตนเองและครอบครัว  
และหากจ าเป็นก็จะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย149 มีสิทธิที่จะจัดตั้งและที่
จะเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพ่ือความคุ้มครองผลประโยชน์ของตน150 มีสิทธิในการพักผ่อนและการ
ผ่อนคลายยามว่าง รวมทั้งจ ากัดเวลาท างานตามสมควร และวันหยุดเป็นครั้งคราวโดยได้รับค่าจ้าง151 
และมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอส าหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและของ
ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย์ และบริการสังคม
ที่จ าเป็น และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย วัยชรา หรือปราศจากการด ารง
ชีพอ่ืนในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน152  
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะพบว่า การท างานของพนักงาน
ในสถาบันอดุมศึกษาสายวิชาการนั้นต้องการความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเหมือนเช่น
ที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานให้แก่ประเทศที่เป็นสมาชิกน าไปปฏิบัติ ซึ่งไทยเอง
ก็เป็นหนึ่ งในประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เช่นเดียวกัน โดยหากพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอจะก่อให้เกิดปัญหาในการขาด
ก าลังใจในการท างานจนน ามาสู่การหยุดพัฒนาตนเองในสายงานของตน ซึ่ งจะส่งผลกระทบให้
พนักงานเหล่านี้เปลี่ยนสายงานไปท างานในสายงานอ่ืนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์มากกว่าการ
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ โดยจะท าให้คุณภาพการศึกษาของไทยที่ต้องการความ
เป็นเลิศทางวิชาการเป็นเพียงเรื่องในอุดมคติที่คิดได้แต่ไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้ เพราะพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการถือว่าเป็นรากฐานหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการอุดมศึกษาของไทย เมื่อ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการถูกละเลยในเรื่องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์จึง
เปรียบเสมือนกับผู้ป่วยที่ ไม่ ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่ งสิทธิประโยชน์ที่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรจะได้รับจะเข้ามาก าหนดความเป็นธรรมทางสังคม153 ให้แก่
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 ข้อ 23 (2) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 149 ข้อ 23 (3) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 150 ข้อ 23 (4) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 151 ข้อ 24 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 152 ข้อ 25 (1) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 153 ระพีพรรณ ค าหอม, เรื่องเดิม, หน้า 92-93. 
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์154 ในการท างานและ
การด ารงชีวิตซึ่งจะน ามาสู่การจูงใจ155 ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีความตั้งใจใน
การท างานและจูงใจให้บุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถเข้ามาท างานในสถาบันอุดมศึกษา
มากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่จะเข้ามาจูงใจให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในการท างานนั้น คือ 
สิทธิประโยชน์ ซึ่งสิทธิประโยชน์นั้นถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับนอกจากเงินเดือนของตนเอง จากปัญหาจะเห็นว่าพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ เพ่ือท าให้เกิดความมั่นคงแก่ตนเองและ
ครอบครัวของตนเป็นอย่างมาก 
 เมื่อพิจารณาจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราช
อาณาจักรและสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะพบว่าสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสามประเทศมีความเป็นอิสระ
จากระบบราชการ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษานั้นจะสามารถบริหารจัดการเรื่องภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาได้เอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานด้านวิชาการและ
การบริหารงานด้านงบประมาณและทรัพย์สิน จึงส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาของทั้งสามประเทศมี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเป็นไปตามเจตนารมณ์สากลของการอุดมศึกษา  
 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส รูปแบบการอุดมศึกษานั้นจะเป็นองค์การมหาชนที่มีความเป็นอิสระ
และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ไม่อยู่ภายใต้ระบบราชการจึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาได้เอง จึงก่อให้เกิดความอิสระ
ในการจัดองค์กร การบริหารงานในด้านต่างๆ156 ซึ่งความอิสระในการบริหารงานเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือที่จะบริหารงานได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ส่วนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้แก่
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้นจะพบว่า แม้ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมี การบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นอิสระ แต่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรนั้นจะมีการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดความเท่า
เทียมกันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ แม้ว่าบุคลากรทางด้านการศกึษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคลากรที่มีหน้าที่ในการสอนและการวิจัย และบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการซึ่งจะท าหน้าที่ในการสอนวิชาสัมมนาและภาคปฏิบัติ แต่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันออกไปไม่มากนัก เพราะมีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพ่ือ

                                                           

 154 เรื่องเดียวกัน,หน้า 94. 
 155 ศุภชัย ยาวะประภาษ, เรื่องเดิม, หน้า 218-222. 
 156 สุรพล นิติไกรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 59-64. 
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บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความคุ้มครองในเรื่องการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากร ซึ่งจะมีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลประจ าห้องพยาบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษา157 รวมถึงการเป็นสมาชิกกองทุนสุขภาพแห่งชาติ158 ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย การตั้งครรภ์ อุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน เป็นต้น และโดยเฉพาะใน
กรณีท่ีเกษียณอายุการท างานบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับบ านาญตามที่ก าหนดโดยกฎหมาย เมื่อมี
อายุถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดและจ่ายประกันสังคมตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษา
ยังคงได้รับสวัสดิการเพ่ิมเติม คือ ระบบประกันเพ่ิมเติมเพ่ือประกันความเสี่ยง159 ที่เกิดแก่ร่างกาย 
บุตร การไร้ความสามารถในการท างาน การพิการหรือความตาย โดยที่รัฐและสถาบันอุดมศึกษาจะ
เป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตของบุคลากรทาง
การศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก 
 ในสหราชอาณาจักร สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระเช่นเดียวกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่ง
ในแต่ละสถาบัน อุดมศึกษาจะมี พระราชบัญญัติ จั ดตั้ งสถาบัน อุดมศึกษานั้ น ๆ โดยสภา
สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นองค์การสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาในการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวถือว่าเป็น
กฎหมายแม่บทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็น
หนว่ยงานที่แยกออกมาจากรัฐมีความคล่องตัวในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 
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 กฎหมายแรงงานในบรรพ 4 ว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย (Livre IV (Santé et 
sécurité), Code du Travail) 
 

158
 มาตรา 27 แห่งรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 86-83 บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้กับบุคลากรของรัฐ วันที่ 

17 มกราคม ค.ศ. 1986 ซึ่งออกตามรัฐบัญญัติฉบับที่ 84-16 ว่าด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานะภายใน
ส่วนราชการ วันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1984 (Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux 
dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour 
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) 
 

159
 รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 2007-1373 ว่าด้วยการร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์การมหาชนในการ

ระดมทุนสวัสดิการเพ่ิมเติมของบุคลากร ลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2007 (Décret n°2007-1373 
du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
personnels.) 
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 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของสหราช
อาณาจักรจะมีความเท่าเทียมกันอย่างมาก เนื่องจากการมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียม ค.ศ. 2010 
(Equality Act 2010) ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่จะก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปปฏิบัติในการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือท าให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะที่แตกต่างกันและ
เป็นการลดความเหลื่อมล้ าของบุคคลในสังคมอีกด้วย ประกอบกับการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการได้รับการจ้างงานเป็นอัตราจ้างตามสัญญาจ้าง จึงท าให้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียม ค.ศ. 2010 อันเกี่ยวกับการท างานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายแรงงาน 
 ดังนั้นจึงท าให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการต้อง
อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาและไม่มีการ
เลือกปฏิบัติเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับ
จากการท างาน กล่าวคือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับสิทธิประกันสังคม160 ใน
การรักษาพยาบาล เงินชดเชยจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพ เป็นต้น มีอ านาจในการเจรจารวมกลุ่ม
ต่อรอง161 ค่าชดเชยในการบอกเลิกสัญญาจ้างและโดยเฉพาะการได้รับบ านาญ ซึ่งรัฐจะต้องจ่าย
บ านาญให้แก่ลูกจ้างทุกคน โดยที่ลูกจ้างนั้นจะต้องจ่ายหรือเข้าร่วมประกันสังคมเป็นเวลา 30 ปี ซึ่งจะ
ท าให้ได้รับบ านาญเต็มจ านวน และการได้รับบ านาญพิเศษที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละรายและต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้จึงจะมีสิทธิได้รับบ านาญพิเศษ 
 เพราะฉะนั้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของ 
สหราชอาณาจักร จึงเป็นการคุ้มครองให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่ยังคงด ารง
ต าแหน่งอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้เมื่อเกษียณอายุ โดยจะเป็นไป
ตามที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียม ค.ศ. 2010 ก าหนดไว้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานเพ่ือจะ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
 ส่วนในสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในประเทศ
สมาชิกอาเซียน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเป็นอิสระและมีความ
คล่องตัวในการบริหารงานเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เพ่ือก าหนด
กรอบการบริหารงานภายในสถาบันอุดมศึกษา  
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 พระราชบัญญัติประกันสังคม ค.ศ. 1911 (National Insurance Act 1911) และ
พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไข ค.ศ. 1946 

 
161

 พระราชบัญญัติสหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ค.ศ. 1992 (Trade Union and 
Labor Relations (Consolidation) Act 1992) 
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 เมื่อพิจารณาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะ
พบว่าการคุ้มครองนั้นจะมีความแตกต่างจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร เนื่องจากการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะไม่มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมา
เพ่ือคุ้มครองให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการโดยตรงเหมือนเช่นในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
และแม้ว่าการจ้างงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นการ
จ้างโดยการท าสัญญาจ้างกับทางสถาบันอุดมศึกษา แต่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์นั้นไม่อยู่ภายใต้
กฎหมายแรงงานเหมือนอย่างสหราชอาณาจักร แต่ได้ก าหนดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง162  
 เพราะฉะนั้นจึงท าให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะถูกก าหนดให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่จะมีความแตกต่างกันไปในแต่
ละบุคคลและแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์ที่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับ คือ การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลาง163 ซึ่งจะ
เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนของสาธารณรัฐสิงคโปร์เพ่ือให้มีเงินออมไว้ใช้หลังการ
เกษียณ ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะแยกออกเป็น 3 บัญชี คือ บัญชีปกติ เพ่ือให้สมาชิกน าเงินมาใช้เพ่ือที่อยู่
อาศัย ประกันภัย การศึกษา บัญชีพิเศษ เพ่ือใช้ในการลงทุนเพ่ือการเกษียณและบัญชีการ
รักษาพยาบาล เพื่อใช้รักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ ซึ่งพัฒนามาเป็นระบบประกันสังคม โดย
กองทุนนี้จะเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกต่อไปในอนาคต และนอกจากนี้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท า
ประกันสุขภาพให้แก่คู่สมรสและบุตร การจัดท าประกันชีวิตและการได้รับสิทธิประโยชน์จากธนาคาร 
ส่วนลดการซื้อสินค้าและการบริการ164 
 ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชากา รใน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ แม้ว่าจะเป็นไปตามสัญญาจ้างที่แต่ละคนท ากับสถาบันอุดมศึกษาก็ตาม แต่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเหล่านั้นยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพกลางเพ่ือเป็นหลักประกันให้เกิดความมั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการอีกด้วย 
 ส าหรับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการในไทย มี
ปัญหาอยู่มากเนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งได้ก าหนดให้กิจการของ

                                                           

 162 กฎหมายแรงงาน บรรพที่ 5 ว่าด้วยเวลาพักผ่อน ชั่วโมงการท างานและเงื่อนไขอ่ืน (Part 
IV Rest Days, Hours of Work and Orher Conditions of Service, Employment Act 1968) 
 

163
 ระพีพรรณ ค าหอม, เรื่องเดิม, หน้า 183-184. 

 
164 กิจการ พรหมมา และลลิตกร พรหมมา, เรื่องเดิม, หน้า 291-293. 
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สถาบันอุดมศึกษาไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน จึงท าให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของไทยเป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ก าหนด ซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และการเจรจารวมกลุ่ม
ต่อรองของลูกจ้างตามล าดับ มีเพียงการได้รับสิทธิประกันสังคมเท่านั้นที่คุ้มครองเฉพาะตัว
ผู้ประกันตน ไม่รวมถึงครอบครัวของผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและการว่างงาน และ
ไม่ได้รับสวัสดิการหลังการเกษียณอายุเท่าท่ีควรเหมือนเช่นข้าราชการและข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
แม้ ว่ า ในบางสถาบัน อุดมศึกษาจะมีการจัดตั้ งกองทุนส ารองเลี้ ย งชีพให้ แก่พนักงานใ น
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของตนเพ่ือเป็นการออมให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการไว้ใช้ในการเกษียณอายุการท างานก็ตาม แต่ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดเล็กไม่ได้มีการ
จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจึงก่อให้เกิดความ
แตกต่างกันเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่มีความแน่นอนในการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ประกอบกับการ
อุดมศึกษาของไทยมีกฎหมายกลางเพียงกฎหมายเดียว คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองแก่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้ น และแม้ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาเป็นเป็น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แต่เป็นเพียง
การเพ่ิมเติมค านิยามของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา165 และการก าหนดให้การคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เท่านั้น166  
 ดังนั้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของไทยได้รับ
การคุ้มครองน้อยกว่าบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราช
อาณาจักรและสาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องจากว่าบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสามประเทศนั้นจะได้รับ
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับในการท างานและหลังการเกษียณอายุ กล่าวคือ  ใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมีการบัญญัติกฎหมายไว้เฉพาะเพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทาง
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 มาตรา 4 นิยามค าว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
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 มาตรา 65/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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การศึกษาไม่ว่าจะเป็นการประกันสุขภาพและการได้รับบ านาญหลังการเกษียณอายุ ส่วนในสหราช
อาณาจักร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและ
ได้รับบ านาญจากรัฐโดยไม่ต้องค านึงว่าจะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ซึ่งจะมีความแตกต่างจากไทยที่
ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญหลังการเกษียณอายุเนื่องจากมีการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ซึ่งกองทุนดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเป็น
สมาชิก มีเพียงการก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่เปลี่ยนสถานะมาเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษายังคงเป็นสมาชิกของกองทุนและมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญหลังการ
เกษียณอายุ167เท่านั้น ส่วนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของไทยที่ได้รับการบรรจุให้เข้า
มาด ารงต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่แรกมีเพียงสิทธิประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในบาง
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นและส าหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์จะเป็นไปตาม
สัญญาจ้างซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน แต่มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการในการประกันสุขภาพและมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลางซึ่งเป็นกองทุนที่จะเ ป็น
หลักประกันให้แก่ชาวสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 เมื่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของไทยมีเพียง
สิทธิประกันสังคมที่มีความแน่นอน ส่วนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา จึงท าให้พนักงานเหล่านั้นไม่มีความมั่นคงมากเพียงพอ เพราะสิทธิประโยชน์
ดังกล่าวไม่ได้คุ้มครองไปถึงครอบครัวของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รวมถึงการไม่ได้
รับความคุ้มครองเมื่อเกษียณอายุการท างานเท่าท่ีควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการท างานของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและกระทบต่อความก้าวหน้าของการอุดมศึกษาไทยเป็น
อย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการและข้าราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศด้วยกัน จะเห็นว่าสิทธิ
ประโยชน์ที่ข้าราชการและข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับมีการคุ้มครองมากกว่าของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการอยู่มาก เนื่องจากข้าราชการทั้งสองประเภทมีระบบประกันสุขภาพที่
ครอบคลุมครอบครัวและมีการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพ่ือเป็นหลักประกันในการเกษียณอายุ
การท างาน โดยข้าราชการจะมีการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งท าให้ข้าราชการและข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นไม่มีความกังวลในเรื่องสิทธิประโยชน์ของตนเองอันน ามาซึ่งความมั่นในการท างานและ
การด ารงชีวิตเพราะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างเพียงพอไม่เหมือนกับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าระบบ

                                                           

 167 มาตรา 3 นิยามค าว่า “ข้าราชการ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 
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ข้าราชการก็ตาม ซึ่งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิประโยชน์โดยการยึดแนวทางจากของ
ต่างประเทศดังกล่าวจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยยึดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามของสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีการ
ออกกฎหมายมาคุ้มครองในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะจะท าให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน แต่จะเป็นการสร้างความยุ่งยากและก่อให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมากในการออก
กฎหมายมาคุ้มครอง เพราะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการพิจารณาการออกกฎหมายนาน 
รวมถึงการจัดการของสถาบันอุดมศึกษาไทยมีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามสภาสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ 168 ซึ่งเป็นการก าหนดให้มีความคล่องตัวและมีความเป็น
อิสระในการบริหารงาน ส่วนถ้าสถาบันอุดมศึกษาของไทยยึดแนวทางการแก้ไขตามแบบอย่างของ
สถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรที่จะเป็นไปตามกฎหมายแรงงานนั้นอาจขัดต่อกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งที่ไม่ต้องการให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ภายใต้การคุ้มครอง
ของกฎหมายแรงงาน ซึ่งการได้รับบ านาญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรต้องขึ้นอยู่กับ
การเป็นสมาชิกประกันสังคมและการจ่ายเงินเข้าประกันสังคม ส่วนการแก้ไขปัญหาตามสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ที่มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลาง ผู้เขียนเห็นว่าการจัดตั้งกองทุนจะส่งผลดีให้แก่การ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ แต่ต้องเป็นการจัดตั้งกองทุนที่
เป็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การได้รับสิทธิประโยชน์ตามกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการซึ่งจะมีความแตกต่างจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลางของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เป็น
กองทุนรวมให้แก่ประชาชนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ทุกคน 
 ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ ง เพราะในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาของไทยจะมีเพียงต าแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้หายไปจาก
การอุดมศึกษาไทย และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเหล่านี้จะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของ
การอุดมศึกษาไทย ไม่ใช่เพียงแต่ระบบและผู้บริหารเท่านั้นที่ก าหนดทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 168 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการประสบกับปัญหาเรื่องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของตนเอง เนื่องจากความต้องการของรัฐที่ต้องการลดจ านวนข้าราชการลงเพ่ือเป็นการลด
งบประมาณรายจ่ายของรัฐในช่วงที่ไทยก าลังประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 จึงมี
แนวความคิดให้สถาบันอุดมศึกษาท่ียึดโยงกับส่วนราชการมาเป็นเวลานาน ซ่ึงไม่มีความเป็นอิสระและ
ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และการมุ่งสู่ความเลิศทางด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  จึงมีมติคณะรัฐมนตรีให้
สถาบันอุดมศึกษาในส่วนราชการกลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวท าให้สถาบันอุดมศึกษามีความอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่กลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐจะมี
พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เป็นของตนเองและได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐ ท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างอิสระ โดยมีสภาสถาบันอุดมศกึษาเป็นองค์การสูงสุดในการก าหนดนโยบาย
ดังกล่าว เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ยึดโยงกับส่วนราชการอีกต่อไป รัฐจึงเป็นเพียงผู้ก าหนดนโยบาย
ให้สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐน าไปเป็นแนวทางกลางในการปฏิบัติ อีกทั้งรัฐมีหน้าที่เพียงก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ตนก าหนดเท่านั้น 
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ส่งผลต่อการบริหารงานด้านบุคคล
มากที่สุด เพราะว่าการบรรจุบุคคลเข้ามาท างานในสถาบันอุดมศึกษาจะมีต าแหน่งเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไม่ใช่ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีกต่อไป จึงท าให้การก าหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรได้รับเป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก าหนดซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปประกอบกับสิทธิประโยชน์ที่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรได้รับจะไม่ได้รับเหมือนกับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาแต่จะต้องได้รับไม่น้อยกว่าระบบราชการ ซึ่งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาจะได้รับการประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมถึงครอบครัวของข้าราชการผู้นั้นและโดยเฉพาะการ
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ได้รับบ าเหน็จบ านาญหลังการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากมีการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการเพ่ือเป็นหลักประกันในการท างานให้แก่ข้าราชการ แต่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการมีเพียงการจูงใจให้ได้รับค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น 1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงนั้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับจ านวนที่ได้มี
การจูงใจไว้และสิทธิประโยชน์ที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการได้รับมีเพียงสิทธิ
ประกันสังคมที่ให้การคุ้มครองเฉพาะตัวผู้ประกันตนไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้ประกันตนและ
การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในบางสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งได้ก าหนดให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษาไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง
ของกฎหมายแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แม้ว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะ
ท าสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรงก็ตาม และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามที่ข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาที่พนักงานผู้นั้นสังกัด
อยู่เป็นผู้ก าหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นที่เป็นสมาชิกของกองทุนดังกล่าวและได้รับ
บ าเหน็จบ านาญตามเงื่อนไขของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แต่บุคคลที่ได้รับการบรรจุให้ด ารง
ต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่แรกจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 ดังนั้น การคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะ
เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดโดยไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานและได้รับเพียงสิทธิ
ประกันสังคม แม้ว่าในบางสถาบันอุดมศึกษาจะมีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของตนก็ตาม แต่ยังคงมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการแห่ง
อ่ืนที่สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ไม่ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ความเหลื่อมล้ า ความแตกต่าง ความไม่มั่นคงในการท างานและการด ารงชีวิตของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากของประเทศแต่กลับไม่ได้
รับการดูแลและการคุ้มครองในเรื่องสิทธิประโยชน์เท่าที่ควร ในการที่จะท าให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเหล่านี้มีแรงจูงใจในการท างานและพัฒนาศักยภาพของตนเพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาการเปลี่ยนสายงานขึ้นเพราะจะส่งผลกระทบต่อการอุดมศึกษาของไทยอย่างมาก 
 เมื่อเปรียบเทียบการคุ้มครองในเรื่องสิทธิประโยชน์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร
และสาธารณรัฐสิงคโปร์จะพบว่าทั้งสามประเทศให้การคุ้มครองแก่บุคลากรทางการศึกษาของตนเป็น
อย่างดี กล่าวคือ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ในเรื่องต่างๆ แก่บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการดูแลสุขภาพและการ
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ได้รับบ านาญเมื่อเกษียณอายุการท างาน ส่วนสหราชอาณาจักร การคุ้มครองสิทธิประโยชน์จะเป็นไป
ตามกฎหมายแรงงาน จึงท าให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการได้รับการคุ้มครองอย่างเท่า
เทียม โดยจะมีการดูแลสุขภาพตามประกันสังคมและการได้รับบ านาญโดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลนั้นจะ
ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการหรือไม่ และในสาธารณรัฐสิงคโปร์ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์จะเป็นไป
ตามข้อก าหนดตามสัญญาจ้างงานซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน แต่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการยังคงได้รับสิทธิประโยชน์และการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลางที่รัฐบาลของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนของตนในการประกันสุขภาพ 
การมีท่ีอยู่อาศัยและการได้รับบ านาญหลังการเกษียณอายุ 
 เพราะฉะนั้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของ
ไทยอันเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะสวัสดิการหลังการเกษียณอายุการท างานถือว่าน้อย
กว่าในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นอย่างมาก จึงเป็นการสมควร
ที่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของไทยหลังการ
เกษียณอายุการท างานควรได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแต่การได้รับสิทธิประกันสังคม
เท่านั้น 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่จะเป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก าหนดซึ่งมีความ
แตกต่างกันออกไป และบางแห่งมีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแต่บางแห่งไม่ได้จัดตั้งกองทุน
ดังกล่าว ประกอบกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีเพียงสิทธิประกันสังคมเท่านั้นที่ เป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ดังนี้ 
 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการทุกคนควรมีการ
ก าหนดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและมีการจัดตั้งกองทุน
บ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นหลักประกันในการท างานและการด ารงชีวิต
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเพ่ือการคุ้มครองสิทธิประโยชน์หลังการเกษียณอายุ
โดย เฉพาะ โดยการตรา เป็นพระราชบัญญัติ จัดตั้ งกองทุนบ า เหน็จบ านาญพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกองทุนบ าเหน็จบ านาญดังกล่าวเป็นกองทุนที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการทุกคนต้องเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนและมีการก าหนดในหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเพ่ือให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของตนเข้ามาเป็น
สมาชิกกองทุน กองทุนนี้จะต้องเป็นกองทุนที่มีอยู่ตลอดไม่ว่าสมาชิกของกองทุนคนใดจะออกจาก
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สถาบันอุดมศึกษาเดิมไปอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ก็ยังคงความเป็นสมาชิกของกองทุนนั้นอยู่ ไป
จนกว่าสมาชิกผู้นั้นจะเกษียณอายุการท างานและพ้นจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการเพ่ือประโยชน์ในการนับอายุการท างานและการค านวณสิทธิประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกของ
กองทุนจะได้รับ เว้นแต่สมาชิกคนใดจะเปลี่ยนไปท างานในสายอาชีพอ่ืนความเป็นสมาชิกกองทุนของ
บุคคลนั้นจะสิ้นสุดลง โดยเงินกองทุนจะมาจากเงินที่สถาบันอุดมศึกษาได้หักไว้จากค่าตอบแทนที่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการควรได้รับตามที่มีการจูงใจของรัฐบาลเพ่ือจัดท าสวัสดิการ
ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและการจ่ายเงินสมทบของสถาบันอุดมศึกษา 
 รูปแบบของกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้น ารูปแบบของกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการมาปรับใช้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแก่การคุ้มครองของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมากที่สุด กล่าวคือ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการนั้นจะเป็น
กองทุนที่ผสมระหว่างระบบบ าเหน็จบ านาญกับระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่รัฐและข้าราชการจ่าย
เข้ากองทุน โดยการจ่ายเงินแก่สมาชิกนั้นรัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ ส่วนกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการจะเป็นผู้จ่ายเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบที่ได้รับจากรัฐ เงินสะสมที่ได้รับจาก
สมาชิกและเงินผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวที่ได้กล่าวมาตอนต้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ากองทุน
บ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นกองทุนที่รับรองการจ่ายเงินจ านวนหนึ่งที่มี
ความแน่นอนแก่สมาชิก โดยกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้จ่าย
บ าเหน็จบ านาญให้แก่สมาชิกโดยตรง ไม่ต้องมีการจ่ายเงินแยกกันในแต่ละส่วนเหมือนเช่นกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
 การนับอายุการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการเพ่ือให้เกิดสิทธิรับ
บ าเหน็จบ านาญให้นับจ านวนปีโดยนับย้อนหลังไปตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 ที่มีการบรรจุ
บุคคลให้เข้ามาด ารงต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการโดยเริ่มนับอายุการท างานตาม
วัน เดือน ปีที่ก าหนดตามสัญญาจ้าง หากมีเศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
 การนับอายุการท างานเพ่ือค านวณจ านวนบ าเหน็จบ านาญให้นับจ านวนปีรวมทั้งเศษของปี
ด้วย การนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้ค านวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือนและให้นับสิบสองเดือน
เป็นหนึ่งปี ส าหรับจ านวนวันถ้ามีการรวมหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 
 การจ่ าย เงินบ า เหน็จบ านาญให้แก่สมาชิกกองทุนบ า เหน็จบ านาญพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 1. ในกรณีที่มีการเกษียณอายุการท างานและมีอายุการท างานในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ 
25 ปีขึ้นไป สมาชิกมีสิทธิเลือกรับเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จก็ได้ โดยเงินบ านาญจะค านวณจาก
เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุการท างานหารด้วยห้าสิบ ซึ่งแตกต่างจากการรับเงินบ านาญของ
ข้าราชการที่จะค านวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการหารห้าสิบ ซึ่ง
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ผู้เขียนเห็นว่าการค านวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายจะมีความสะดวกมากกว่าการค านวณโดยการใช้
อัตราเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนที่ได้รับ หรือกรณีที่เลือกรับเงินบ าเหน็จ
จะค านวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุการท างาน 
 2. ในกรณีที่ลาออกหรือถูกให้ออก 
 หากมีอายุการท างานไม่ถึง 10 ปี สมาชิกผู้นั้นจะไม่ได้เงินบ าเหน็จบ านาญ เพราะว่าจะเป็น
การดึงดูดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตลอดเวลาและเพ่ือจูงใจให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการผู้นั้นไม่เปลี่ยนไปท างาน
ในอาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเงินสะสม 
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 
 หากมีอายุการท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ปี มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ จะแตกต่าง
จากข้าราชการที่จะได้รับเงินบ าเหน็จและได้รับเงินที่สมาชิกและรัฐร่วมกันจ่ายสะสมและสมทบโดย
ค านวณจากเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 
 หากมอีายุการท างานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินบ านาญหรือบ าเหน็จเหมือนเช่นในกรณีมี
การเกษียณอายุการท างานและมีอายุการท างานในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
 3. ในกรณีออกจากงานเพราะเหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทนหรือเหตุสูงอายุ 
 หากมีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี สมาชิกผู้นั้นจะได้รับเงินบ าเหน็จ จะ
แตกต่างจากข้าราชการที่ได้รับเงินเหมือนเช่นในกรณีลาออกหรือถูกให้ออกและมีเวลาราชการตั้งแต่ 
10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ปี 
 หากมอีายุการท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเหมือนเช่นในกรณีที่มีการเกษียณอายุการ
ท างานและมีอายุการท างานในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
 กรณีทุพพลภาพเนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้รับเช่นเดียวกับกรณีที่มีการเกษียณอายุการ
ท างานและมีอายุการท างานในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ 25 ปีขึน้ไป 
 4. ในกรณีการเสียชีวิตระหว่างการด ารงต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
ทายาทของผู้นั้นจะได้รับเงินบ าเหน็จตกทอดและหากเสียชีวิตเพราะปฏิบัติงานในหน้าที่ ทายาทจะ
ได้รับเงินบ านาญพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการที่ทายาทได้รับบ าเหน็จตกทอดและเงินที่สมาชิกและ
รัฐร่วมกันจ่ายสะสมและสมทบโดยค านวณจากเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 
 5. ในกรณีที่ถูกไล่ออกหรือเสียชีวิตเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จะไม่ได้รับบ าเหน็จ
บ านาญ โดยจะมีความแตกต่างจากข้าราชการที่ได้รับเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงิน
กล่าว 
 6. ในกรณีที่ผู้รับบ านาญเสียชีวิตระหว่างรับบ านาญ ทายาทมีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอด
จ านวน 30 เท่าของเงินบ านาญเหมือนกับในกรณีของข้าราชการ 
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 การก าหนดการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากของข้าราชการเนื่องจาก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการจะไม่มีเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงิน
ดังกล่าวจะมีเพียงเงินบ าเหน็จบ านาญเท่านั้น เพราะข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการทุกเดือน ส่วนรัฐบาลจะจ่ายเงิน
ประเดิมให้ครั้งแรกครั้งเดียวเฉพาะข้าราชการที่รับราชการก่อน 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 ที่สมัครเข้า
เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จ่ายเงินชดเชยและเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน โดย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
บริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนภาครัฐและตัวแทนของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการแต่ละแห่งและกองทุนมีส านักงานกองทุนปฏิบัติงานตามมติของ
คณะกรรมการกองทุน 
 อีกท้ัง บุคคลที่เป็นสมาชิกของกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับ
ผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว คือ ได้รับดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารและการน าเงินของกองทุนไป
ลงทุนหาผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด อีกทั้งเงินบ าเหน็จบ านาญที่ได้รับจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่
สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 นอกจากนี้ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้เขียนขอเสนอแนะให้การจัดตั้งกองทุน
บ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้มีการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนและเปิดโอกาสให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
เข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด้วย โดยการเข้ามาเป็น
สมาชิกของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ เอง ซึ่งจะท าให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่และมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้นการก าหนดเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาจะเข้ามาเป็นหลักประกันในการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการหลังการเกษียณอายุการท างานเหมือนเช่นข้าราชการ แม้ว่าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
เทียบเท่ากับระบบราชการก็ตามแต่กองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะเข้ามาท า
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการมีความมั่นคง มีก าลังใจในการท างานและไม่ถูกละเลย
การได้รับสิทธิประโยชน์หลังการเกษียณอายุการท างานเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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ตำรำงท่ี 5.1 เปรียบเทียบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานใน    
สถาบันอุดมศึกษา 

 

รำยกำร กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

1. ลักษณะของกองทุน ตั้งเป็นกองทุนและมีการกักเงินไว้
เพ่ือจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ เงิน
ชดเชยและเงินประเดิม 

ตั้งเป็นกองทุนที่ระดมเงินทุน
จากพนักงานในสถาบันอุดม 
ศึกษาสายวิชาการและสถาบัน 
อุดมศึกษา 

2. ระบบการจ่ายเงิน เป็นระบบผสมระหว่างระบบ
บ าเหน็จบ านาญกับระบบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพที่ข้าราชการและ
รัฐร่วมกันจ่ายเงินเข้ากองทุน 

เป็นระบบที่รับรองการเงินที่มี
ความแน่นอนจ านวนหนึ่งให้แก่
สมาชิก 

3. บุคคลที่อยู่ในระบบ 1. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง ใหม่ ทุ กประ เภท 
(ยกเว้นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการการเมือง) ที่เข้า
รับราชการหลังกฎหมายกองทุน
บ าเน็จบ านาญข้าราชการมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2540 
2. ข้าราชการที่บรรจุก่อน 27 
มีนาคม พ.ศ. 2540 (ยกเว้น
ข้ า ร าชการส่ วนท้ อ งถิ่ น และ
ข้าราชการการเมือง) ที่สมัครใจ
เข้าเป็นสมาชิกกองทุน 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ 

4. การจ่ายเงินเข้ากองทุน  1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. 
ต้องจ่ายเงินสมทบเข้า กบข. ทุก
เดือนจ านวนร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน 
2. รัฐบาล 

1.พนักงานในสถาบันอุดม 
ศึกษาสายวิชาการจ่ายเงินเข้า
กองทุน 
2.สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเงินเข้า
กองทุน 
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ตำรำงท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

    2.1 จ่ายเงินประเดิมให้ครั้งแรก
ครั้งเดียว เฉพาะข้าราชการที่รับ
ราชการก่อน 27 มีนาคม พ.ศ. 
2540 ที่ สมัคร เข้ า เป็นสมาชิก 
กบข. ในอัตราร้อยละ 2 ของ 
เงินเดือน 
   2.2 จ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุน
ทุกเดือนมนอัตราร้อยละ 2 ของ
เงินเดือนและจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 
ของเงินเดือน (กรณีที่ข้าราชการ
สมาชิกเลือกการอบรม) 

 

5. การจ่ายเงินกองทุน 1.รัฐบาลจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 
2. กบข. 
   2.1 จ่ า ย เ งิ นป ร ะ เ ดิ ม  เ งิ น
ชดเชย เงินสมทบที่ ได้รับจาก
รัฐบาล 
   2.2 จ่ายเงินสะสมที่ได้รับจาก
สมาชิก 
   2.3 จ่ายเงินผลประโยชน์ตอบ
แทนของเงินตาม 2.1 และ 2.2 

ก อ ง ทุ น บ า เ ห น็ จ บ า น า ญ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้จ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ 

6. การจ่ายให้แก่สมาชิก 
กองทุน 
   1)  กรณีเกษียณอายุการ 
ท างานและมีอายุการท างาน 
ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

 
 
ได้รับเงินสองส่วน คือ 
1. บ านาญหรือบ าเหน็จ 
   ก. เงินบ านาญ 
   เงินบ านาญ = อัตราเงินเดือน 

 
 
มีสิทธิได้รับเงินบ านาญหรือ
บ าเหน็จ ดังนี้ 
   ก. เงินน านาญ 
   เงินบ านาญ = เงินเดือน  
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ตำรำงท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2)  กรณีลาออกจากงาน 
       (1)  อายุการท างานไม่ถึง 
10 ปี 

เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณ
เวลาราชการหาร 50 (แต่ไม่
เกินร้อยละ 70 ของอัตรา
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน
สุดท้าย) 

หรือ 
   ข. เงินบ าเหน็จ 

   เงินบ าเหน็จ = เงินเดือน
เดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการ 

และ 
2. เงินที่สมาชิกและรัฐร่วมกัน
จ่ า ยสะสมและสมทบโด ย
ค านวณจากเงินสะสม เงิน
ชดเชย เงินสมทบ เงินประเดิม 
(ถ้ามี) และผลประโยชน์ของ
เงินดังกล่าว 
   หากสมาชิกประสงค์จะรับ
เงินบ า เหน็จตาม ข.  ยั งคง
ได้รับเงินตามข้อ 2. ยกเว้นเงิน
ชดเชยและเงินประเดิม 
 
 
ได้รับเงินสะสม เงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 

เ ดื อ น สุ ด ท้ า ย คู ณ อ า ยุ ก า ร
ท างานหาร 50 

หรือ 
   ข. เงินบ าเหน็จ 
   เงินบ าเหน็จ = เงินเดือน
เ ดื อ น สุ ด ท้ า ย คู ณ อ า ยุ ก า ร
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มี สิทธิ ได้ รั บ เ งินบ า เหน็จ
บ านาญ 
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ตำรำงที่ 5.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

       (2)  อายุการท างานตั้ง 
แต1่0 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ปี 
 
 
 
 
 
       (3)  อายุการท างานตั้งแต ่
25 ปีขึ้นไป 
 
   3)  กรณีออกจากงานเพราะ 
เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน 
หรือเหตุสูงอายุ 
       (1)  อายุการท างานตั้งแต ่
1 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี 
 
 
 
 
       (2)  อายุการท างานตั้งแต ่
10 ปีขึ้นไป 
 
       (3)  กรณีทุพพลภาพ 
เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 

ได้รับเงินสองส่วน คือ เงิน
บ าเหน็จและเงินที่สมาชิกและ
รั ฐ ร่ ว มกั นจ่ า ยสะสมและ
สมทบโดยค านวณจากเงิน
ส ะ ส ม  เ งิ น ส ม ท บ แ ล ะ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 
 
ได้รับเงินเช่นเดียวกับกรณีการ
เกษียณอายุ 
 
 
 
 
ได้รับเงินสองส่วนเช่นเดียวกับ 
กรณีออกจากงานหรือถูกปลด
ออกโดยมีอายุการท างาน
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 
ปี 
 
ได้รับเงินเช่นเดียวกับกรณีการ
เกษียณอายุ 
 
ได้รับเงินเช่นเดียวกับกรณีการ
เกษียณอายุ และเงินบ านาญ
พิเศษตาม พ.ร.บ. บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
ด้วย 

ได้รับเงินบ าเหน็จ 
 
 
 
 
 
 
ได้ รั บ เ งินบ านาญหรือ เ งิน
บ าเหน็จเหมือนเช่นกรณีการ
เกษียณอายุ 
 
 
 
ได้รับเงินบ าเหน็จ 
 
 
 
 
 
ได้รับเงินเช่นเดียวกับกรณีการ
เกษียณอายุ 
 
ได้รับเงินเช่นเดียวกับกรณีการ
เกษียณอายุ 
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ตำรำงท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

   4)  กรณีเสียชีวิตระหว่างการ 
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5)  กรณีถูกไล่ออกหรือเสีย 
ชีวิตเพราะประพฤติข่ัวอย่างร้าย 
แรง 
 
   6)  กรณีผู้รับบ านาญเสียชีวิต 
ระหว่างการรับบ านาญ 

ทายาทได้รับเงิน 2 ส่วน 
1. บ าเหน็จตกทอด ค านวณจาก
เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลา
ราชการ 
กรณีเสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ นอกจากได้รับ
เงินดังกล่าวแล้ว ทายาทยังได้รับ
เงินบ านาญพิเศษตาม พ.ร.บ. 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 ด้วย 
2. เงินที่สมาชิกและรัฐร่วมกัน
จ่ายสะสมและสมทบ ค านวณ
จากเงินสะสม เงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 
 
ไม่ได้รับบ าเหน็จบ านาญได้รับ
เพียงเงินสะสม เงินสมทบและ 
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 
 
ทายาทมีสิทธิรับเงินบ านาญตก
ทอดจ านวน 30 เท่าของเงิน
บ านาญ 

ทายาทได้รับบ าเหน็จตกทอด 
หากเสียชีวิตเพราะปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ทายาทจะได้รับเงิน
บ านาญพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
 
 
 
ทายาทมีสิทธิรับเงินบ านาญตก
ทอดจ านวน 30 เท่าของเงิน
บ านาญ 

7. ฐานะกองทุน เป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง 
บริหารงานโดยคณะกรรมการ
กองทุน ประกอบไปด้วยตัวแทน
ภาครัฐ ตัวแทนของข้าราชการที่ 

อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร ดู แ ล ข อ ง
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
บริหารงานโดยคณะกรรมการ
กองทุนซึ่ งประกอบไปด้วย
ผู้แทนภาครัฐและตัวแทนของ 
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ตำรำงท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

รำยกำร กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 เ ป็ น ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ 

8. ส านักงานกองทุน มีส านักงานกองทุน มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและเป็นหน่วยงานอิสระ
เพ่ือปฏิบัติงานตามมติของ
คณะกรรมการกองทุน 

มีส านักงานกองทุนและ
ปฏิบัติงานตามมติ
คณะกรรมการกองทุน 

9. การหาผลประโยชน์ของ 
กองทุน 

1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
2. มีการน าเงินกองทุนไปลงทุน
หาผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกองทุนก าหนด 

1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
2. มีการน าเงินกองทุนไปลงทุน
หาผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกองทุนก าหนด 

10. สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1. เงินที่ข้ าราชการจ่ายสะสม
กองทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
2. เงินบ าเหน็จบ านาญและเงิน
อ่ืนที่ข้าราชการได้รับจากกองทุน
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

เงินบ าเหน็จบ านาญได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 
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