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บทคัดย่อ 
 

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานบุคคลของบุคลากรในงานทางวิชาการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 
การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ จากเดิมที่อาจารย์มีสถานะเป็นข้าราชการไปเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน แต่กลับไม่มีกฎเกณฑ์กลาง 
ที่บังคับใช้กับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งก าหนดระบบ
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือรูปแบบการจ้างของบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในทางวิชาการ
แตกต่างกัน ไม่มีการก าหนดรายละเอียดของสภาพการจ้างและการท างานเป็นเกณฑ์ขั้นต ่าไว้อย่าง
ชัดเจน  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้จึงท าการศึกษาถึงโครงสร้างและสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ การบริหารงานบุคคล สถานะของบุคลากรในงานทางวิชาการ และรูปแบบการจ้าง
แรงงานในงานทางวิชาการ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี  
จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาของระบบกฎหมายไทย ได้แก่ ปัญหาการไม่มีกฎเกณฑ์กลาง 
ในการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ปัญหาการไม่มีรูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสม
ส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และปัญหาการก าหนดสถานะ
ทางกฎหมายของอาจารย์กับการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ ด้วยเหตุนี้ แม้ว่ามหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐจะมีอิสระในการด าเนินภารกิจ มีระบบบริหารจัดการของตนเองแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถ
น ามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ในปัจจุบันได ้ 
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ผู้เขียนเห็นว่า ในปัจจุบันระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจึงยังไม่ใช่ระบบที่
สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ได้  จึงเสนอให้มีกฎเกณฑ์กลาง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของการจ้างงานบุคลากรในงานทางวิชาการ 
รวมถึงก าหนดรูปแบบสัญญาจ้างแรงงานที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการ ทั้งช่วงเริ่มต้น
ของเส้นทางการเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ จนกระทั่งเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในปัจจุบัน และเป็นการให้ความคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ
แก่อาจารย์ 

 
ค าส าคัญ: สัญญาจ้างแรงงาน, อาจารย์, มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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ABSTRACT 
 

Government or autonomous university status greatly affects academic  
personnel management systems, especially in terms of different legal status of  
professors. Formerly civil servants, professors became university employees under 
fixed-term employment contract. In addition, no unified rules exist for university  
establishment laws. Each autonomous university determines its protocol for university 
professors or academic worker employment model in diverse fields. Nor are minimum 
terms of employment and working conditions clearly defined. 

This independent research studied the structure and status of autonomous 
universities, personnel management, and academic personnel status. An international 
comparative legal study was made of academic employment models in France and 
Germany.  

Results were that the Thai legal system offers many problems, including 
a lack of unified autonomous university personnel management rules; unsuitable  
academic personnel employment recruitment models; and determining legal status of 
professors to protect academic freedom. Therefore, although autonomous universities 
are free to pursue educational goals through independent management systems, 
they cannot achieve academic excellence, resulting in a current shortage of skilled 
and qualified professors. 
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These finding suggest that current university personnel management systems 
fail to attract knowledgeable people to academic work. To resolve this issue, a unified  
personnel management rule should determine minimum standards for academic  
personnel employment. Employment contracts should be formulated suitably for  
academic personnel from the start of tenure track hiring through promotion to resolve 
the present shortage of professors and protect individual academic freedom for  
instructors. 

 
Keywords: Labor contract, Professor, Autonomous university. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เกิดขึ้นและประสบความส าเร็จได้ ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูง
จากรองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ผู ้เขียนขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความกรุณา 
สละเวลาอันมีค่ารับเป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของผู้เขียน โดยให้ค าปรึกษาแนะน าที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้เขียนเสมอมา และมอบความเมตตาให้ผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง หากเปรียบการศึกษาเป็นกระบวนการ
ฝึกตนและฝึกจิตใจอย่างหนึ่ง ท่านเป็นผู้สนับสนุนผู้เขียนในทุกขั้นตอนของการฝึกฝนนี้ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร ประธานกรรมการสอบ 
การค้นคว้าอิสระ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุง
ผลงานให้สมบูรณ์เป็นอย่างมาก ในระหว่างที่ท างานเขียนฉบับนี้ ผู้เขียนยังระลึกถึงค าสอนของท่าน
ที่ว่า ไม่มีความส าเร็จใด ที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม และ ยากแต่เป็นไปได้ ค ากล่าวที่แม้จะเป็นประโยค
ธรรมดา แต่กลับเป็นสิ่งที่ผู้เขียนน ามาใช้เป็นแรงผลักดันให้แก่ผู้เขียนไดเ้สมอมา 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดา น้องสาว และน้องชาย สมาชิกครอบครัวอันเป็น 
ที่รักของผู้เขียนที่ให้การสนับสนุนในทุกด้านและทุกช่วงเวลาทีผู่้เขียนต้องการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
โดยเป็นแรงใจที่ส าคัญระหว่างท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้อยู่เสมอ ท าให้ผู้เขียนมีความเชื่อมั่น 
ในตนเองและมีความกล้าที่จะกระท าต่อไปจนกระทั่งสามารถท าการศึกษาส าเร็จ อีกทั้งขอขอบคุณ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งกัลยาณมิตรทั้งหลายของผู้เขียนที่ให้การสนับสนุนในระหว่างที่
ผู้เขียนก าลังท าการศึกษา ให้ก าลังใจและรับฟังทุกปัญหาในชีวิตของผู้เขียนเสมอมา 

ผู้เขียนหวังว่าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้คงมีประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง และ
จะยินดีอย่างยิ่งหากผู้อ่านสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ปรากฏในการศึกษานี้ไปพัฒนาและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในงานทางวิชาการต่อไป หากงานเขียนนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว 

 
 
 นัทกาญจน์ โชติกมาศ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 
เดิมมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาโดยตรงจากรัฐ  

การด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยจึงต้องยึดโยงอยู่กับระบบราชการ โดยมีระเบียบ 
หรือกฎเกณฑ์ของราชการที่รัฐใช้บังคับแก่ส่วนราชการอื่นๆ อย่างเข้มงวด ด้วยลักษณะของระบบ
ราชการที่มีข้อจ ากัดสูง และมีกระบวนการหลากหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก เนื่องจาก 
เป็นการใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายในการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งหน้าที่ราชการ แบ่งสาย
การบังคับบัญชาระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น1 ท าให้ระบบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารองค์กร บริหารงานบุคคล งานวิชาการ หรือการเงินและทรัพยส์ิน 
ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบราชการดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลามาก ไม่มีความคล่องตัว และไม่ตอบสนองต่อ
ลักษณะภารกิจทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ต้องการความอิสระทางวิชาการในการจัดการการเรียน 
การสอน การวิจัย หรือสร้างนวัตกรรม  อีกทั้ง การที่อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องอยู่ภายใต้ระบบ 
การบริหารงานบุคคลในระบบราชการที่มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนเช่นเดียวกันกับที่รัฐใช้บังคับ
แก่บุคลากรในสายงานอื่น ๆ มีกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง และมีรูปแบบการจ้างงาน
เพียงมาตรฐานเดียว ไม่สามารถก าหนดให้พิเศษแตกต่างไปจากบุคลากรในส่วนราชการทั่วไปได้  
การบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบราชการเช่นนี้จึงไม่สามารถดึงดูดผู้ที ่มีความรู ้ความสามารถ 
เข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย และไม่สามารถรักษาบุคลากรในงานทางวิชาการให้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยต่อไปได้  เกิดปัญหาขาดแคลนอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงเกิดการระดมความคิดเห็น 
ในกลุ่มนักวิชาการขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุ
ความเป็นเลิศทางวิชาการได้ น าไปสู่การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาของรัฐอีกต่อไป โดยให้มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินภารกิจได้อย่างอิสระ พัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการของตนเองที่มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานที่อยู ่ภายใต้ 

 
 1 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ ่งแก้ว, มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในก ากับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559) 128.  
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การก ากับดูแลของรัฐผ่านทางสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น ๆ การด าเนินงาน
และการตัดสินใจส่วนใหญ่จะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติบัญญัติ
รับรองไว้2 

แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร
และจัดการการศึกษาได้บัญญัติรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไว้ โดยก าหนด 
เพียงหลักการส าคัญของมหาวิทยาลัยไว้อย่างกว้างเท่านั้น โดยในเรื่องระบบบริหารงานบุคคลส าหรับ
บุคลากรในงานทางวิชาการซึ ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐ  แต่กลับไม่มีกฎเกณฑ์กลาง 
ที่น ามาใช้บังคับในการบัญญัติกฎหมายจัดตั ้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง  ส่งผลให้ 
สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนดระบบบริหารงานบุคคลได้อย่างอิสระ ในปัจจุบันระบบบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง จึงเป็นไปตามข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ที่ออกโดย 
สภามหาวิทยาลัย เกิดปัญหาว่าเมื่อไม่มีกฎเกณฑ์กลางที่จะน ามาใช้บังคับในระบบการบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งก็จะก าหนดระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือ
รูปแบบการจ้างของบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในทางวิชาการแตกต่างกัน และไม่มีการก าหนด
รายละเอียดของสภาพการจ้างและการท างานเป็นเกณฑ์ข้ันต ่าไว้อย่างชัดเจน  

อีกท้ัง ปรากฏว่าระบบบริหารงานบุคคลดังกล่าวมิได้ก าหนดให้ครอบคลุมไปถึงบุคลากร
ที ่ย ังไม่ได้เข้าสู ่ต  าแหน่งทางวิชาการ ซึ ่งเป็นผู้ที่ม ีแนวโน้มที่จะเข้าสู ่เส้นทางการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ทั้งท่ีจริงแล้วจุดเริ่มต้นดังกล่าวมีความส าคัญอย่างมากในการที่มหาวิทยาลัยจะได้บุคคล
เข้ามาท างานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกับภารกิจทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยโดยตรง และเป็นอาชีพที่ต้องการผู้ที่มีคุณวุฒิและมีความสามารถสูง จึงควรต้องมี
ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย 
เห็นได้ชัดเมื่อปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะเปิดรับสมัครบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกเพ่ือคัดเลือกและบรรจุเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย ระบบการเข้าสู่เส้นทางการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงมิใช่ระบบที่ส่งเสริมและดึงดูดให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
ได้พัฒนาเข้าสู่เส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง แต่กลับเป็นการผลักภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอกให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยที่มหาวิทยาลัยก าหนด
คุณสมบัติว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้นที่จะเป็นอาจารย์ได้ ท าให้ผู้ที ่มีความรู้
ความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไม่สามารถเข้าสู่เส้นทางการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ การที่ระบบกฎหมายไทยไม่มีกฎเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลที่มา

 
 2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36. 
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รองรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยให้สามารถเข้าสู่
เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน จึงย่อมส่งผลให้บุคคลขาดความเชื่อมั่นในการ
เข้าสู่เส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และจ านวนผู้ที่สนใจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
จึงลดน้อยลง เกิดปัญหาขาดแคลนอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งท าหน้าที่ด้านการสอนและกิจกรรมทาง
วิชาการอันเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 นอกจากนี้ ยังท าให้กลุ่มบุคลากรในงานทางวิชาการซึ่งอยู่ในช่วงเริ ่มต้นที่จะเข้าสู่
เส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และเป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานในทางวิชาการตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย แต่กลับไม่ได้รับความคุ ้มครองทางกฎหมายที่พึงจะได้รับ เนื ่องจากกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดครอบคลุมไว้  
ดังที่ปรากฏในกรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการและมีแนวโน้มจะเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ช่วยสอน 
(Teaching Assistant) และกลุ ่มนักศึกษาปริญญาเอก แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถบรรจุและ 
ให้ต าแหน่งทางวิชาการแก่บุคคลดังกล่าวให้เป็นอาจารย์ในสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยได ้ในปัจจุบัน
จึงเป็นเพียงลักษณะการให้ทุนการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งที่หากพิจารณาจากข้อตกลงและ
เงื ่อนไขการรับทุนแล้ว ล้วนแต่เป็นการก าหนดเงื่อนไขสภาพการจ้างและการท างานให้แก่บุคลากร 
ในงานทางวิชาการอย่างหนึ่ง เกิดปัญหาว่าในปัจจุบันจึงยังไม่ปรากฏรูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสม
ส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการกลุ่มนี้ การกระท าเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการให้ความคุ้มครอง
ในการท างานแก่กลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ท าให้บุคคลดังกล่าวมีความสนใจจะเข้าสู่
เส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในอนาคตมีแนวโน้มลดน้อยลง เนื่องจากถูกมองว่าระบบ
การเข้าสู่เส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นไม่มีระบบที่ชัดเจน และไมม่ีความมั่นคง  

ปัญหาประการต่อมา เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น 
ส่วนราชการ อยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาโดยตรงจากรัฐ มีการด าเนินงานที่ต้องยึดโยงอยู่กับระบบ
ราชการที่มีระเบียบกฎเกณฑ์กลาง ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลัย 
มีอิสระในการด าเนินงานมากขึ ้น ถือเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย 
ความเป็นเลิศทางวิชาการได้ โดยไม่ต้องยึดติดอยู ่ภายใต้กรอบการด าเนินงานในระบบราชการ 
โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล หากมหาวิทยาลัยยังคงเป็นส่วนราชการอยู่ อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ก็จะมีสถานะเป็นข้าราชการ ต้องใช้ระบบบัญชีเงินเดือนแบบเดียวกับข้าราชการสายงานอื ่น  ๆ  
ไม่สามารถก าหนดให้แตกต่างกันได้ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความแตกต่างในแต่ละสายงานของบุคลากร 
ทั้งที่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องการผู้ที่มีคุณวุฒิและมีความสามารถสูง  การบริหารงานบุคคล
แบบระบบราชการจึงใช้ไม่ได้กับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบ
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ปัญหาขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณภาพ จึงเป็นที่มาของเปลี่ยนแปลงสถานะของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งก็คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ เนื่องจากหากมีสถานะเป็นข้าราชการ
ก็จะต้องใช้กฎเกณฑ์กลางโดยไม่มีข้อยกเว้น3 ประกอบกับนโยบายในการลดอัตราข้าราชการของ
รัฐบาลในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่การกระจายอ านาจให้แก่สภามหาวิทยาลัยในการก าหนดระบบ
บริหารงานบุคคลของตนเองขึ้นอย่างอิสระ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของอาจารย์
มหาวิทยาลัย จากเดิมอาจารย์มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นข้าราชการซึ่งสามารถครองต าแหน่งของตน
ได้ตลอดจนกระทั่งเกษียณอายุ มีหลักประกันว่าจะไม่ถูกท าให้พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผลส่วนตัว  
อันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไปเป็นสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยภายใต้รูปแบบของสัญญาจ้างที่
มีก าหนดเวลาที่แน่นอน มีการประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างเป็นระยะ ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ได้วางกฎเกณฑ์ไว้ อาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงอาจพ้นจากต าแหน่งโดยการสิ้นสุด
การจ้างได้ง่ายกว่าอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ  ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ก าหนดให้อาจารย์มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาจากหลักประกันความมั่นคง 
ในการประกอบอาชีพของอาจารย์แล้ว จึงอาจส่งผลต่อการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์4  
ซึ่งหลักเสรีภาพทางวิชาการนี้เป็นหลักการส าคัญที่จะน ามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้5 
และเป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองไว้6 จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่า 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะสามารถให้สถานะข้าราชการแก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐที่ไม่ได้มีสถานภาพเป็นส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ
ที่พิจารณาจากแง่ของหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพได้หรือไม่ โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานบุคลากรในงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมน ี

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู ้เขียนจึงสนใจที ่จะศึกษาว่า โครงสร้างและสถานภาพของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ การบริหารงานบุคคล สถานะของบุคลากรในงานทางวิชาการ และรูปแบบ 
การจ้างแรงงานในงานทางวิชาการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเกิดปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่เกี ่ยวข้องอย่างไรบ้าง  

 
 3 วิจิตร ศรีสอ้าน, มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 2552) 77-78. 
 4 ภัทรสุดา วรสาร, ‘สิทธิในเสรีภาพทางวิชาการ: ศึกษารัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศ’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559) 115-116. 
 5 วิจิตร ศรีสอ้าน, หลักการอุดมศึกษา (วัฒนาพานิช 2518) 45-46. 
 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 วรรคสอง.  

Ref. code: 25646201032247FTV



5 

ให้ได้มาซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
รวมไปถึงมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนแปลง
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในอนาคต จึงจ าเป็นจะต้องค านึงถึงรูปแบบการจ้างงาน
ส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการด้วยเช่นกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ต าแหน่ง
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และก าหนดรูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคลากรที่ยัง
ไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ แตม่ีแนวโน้มจะเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยในอนาคต รวมถึง 
การก าหนดสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับการคุ้มครองเสรีภาพ
ทางวิชาการ  

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเข้าสู่เส้นทางอาชีพ
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรมมากยิ ่งขึ ้น รวมถึงรูปแบบการจ้างและสถานะ 
ทางกฎหมายที่เหมาะสมกับบุคลากรในงานทางวิชาการในแต่ละช่วงเวลาของเส้นทางการเป็นอาจารย์ 
เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และคงรักษาบุคลากร 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไว้ในระบบต่อไปได้ โดยเฉพาะการให้ความคุ้มครอง
เสรีภาพทางวิชาการแก่อาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน ามหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย 
ความเป็นเลิศทางวิชาการได้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิด พัฒนาการ รูปแบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ โครงสร้าง 
และสถานภาพของมหาวิทยาลัย การบริหารงานบุคคล สถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงาน 
ทางวิชาการ ระบบการเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้างในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ
และที่เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ  

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ
รูปแบบการจ้างงานส าหรับกลุ่มบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ แต่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับ
การคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ  
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1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
 

ในปัจจ ุบ ันยังไม่ม ีกฎเกณฑ์กลางที ่จะน ามาบังค ับใช้ในการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และไม่ปรากฏรูปแบบการจ้างงานส าหรับกลุ่มบุคลากรที่ยังไม่ได้ 
เข้าส ู ่ต  าแหน่งทางวิชาการและมีแนวโน้มจะเข้าส ู ่ต  าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยในอนาคต   
และการก าหนดสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในปัจจุบันอาจยัง 
ไมเ่พียงพอต่อการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

มุ่งศึกษาเฉพาะสภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สถานะทาง
กฎหมายของบุคลากรในงานทางวิชาการ ร ูปแบบการจ้างงานส าหรับบุคลากรที ่ปฏิบัต ิงาน 
ทางวิชาการในทางด้านกฎหมายหรือด้านสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของไทย  
โดยยกกรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลัก จ ากัดความค าว่า งานทางวิชาการ ที่กล่าวถึงใน
การศึกษานี้ ให้หมายถึง งานเกี่ยวกับการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  

 
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา  
 

การศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือ 
วิทยานิพนธ์ รายงานส่วนบุคคล งานวิจัย บทความทางวิชาการ รายงาน คู่มือหรือเอกสารที่ออก 
โดยหน่วยงานต่าง ๆ แนวค าวินิจฉัยของศาล รวมทั้งกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งข้อมูลจากเว็บไซต์
ทางการศึกษา เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั ้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบปัญหาเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล สถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงาน
ทางวิชาการ รูปแบบการจ้างงานบุคลากรในงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจ้างงานบุคลากรในงานทาง
วิชาการท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ท าให้ทราบถึงแนวคิด พัฒนาการ รูปแบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ โครงสร้าง 
และสถานภาพของมหาวิทยาลัย การบริหารงานบุคคล สถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงาน  
ทางวิชาการ ระบบการเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้างในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ
และท่ีเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

1.6.2 ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ
รูปแบบการจ้างงานส าหรับกลุ่มบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและมีแนวโน้มจะเข้าสู่
ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

1.6.3 ท าให้ทราบถึงสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับ
การคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ 
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บทที่ 2 
แนวคิดและพัฒนาการการบริหารงานบุคลากรในงานทางวิชาการ 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 

2.1 หลักการส าคัญของการอุดมศึกษา 
 
วิจิตร ศรีสอ้าน ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของการอุดมศึกษาที่จะท าให้มหาวิทยาลัย

สามารถด าเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
ทางด้านการสอนการวิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินงานอยู่บนพื้นฐานของหลักการส าคัญ 2 ประการ 
ได้แก่ ความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจ (Autonomy) และเสรีภาพทางวิชาการ (Academic 
Freedom)1 

 
2.1.1 ความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจ  

ความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจ (Autonomy) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินกิจการภายในของมหาวิทยาลัย โดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซงจากอิทธิพล
ภายนอก กล่าวคือ ให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจและด าเนินการเรื่องภายในต่าง ๆ สิ้นสุดลงในระดับ
มหาวิทยาลัยให้มากที่สุดในลักษณะของการปกครองตนเอง (Self - Government) มหาวิทยาลัย
จะต้องมีความสามารถในการจัดการตนเองในด้านที่ส าคัญ ทั้งในเรื่องของการก าหนดและควบคุม
มาตรฐานการศึกษา การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การให้
มหาวิทยาลัยมีอิสระในการด าเนินภารกิจนั้น มิใช่เป็นการให้อภิสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด  
แต่เป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมได้มากข้ึน2 

ศาสตราจารย์ André de LAUBDERE นักกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส ไดก้ล่าวไว้ว่า 
การที่มหาวิทยาลัยจะเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับหลักประกันพ้ืนฐานจากรัฐ 

 
 1 วิจิตร ศรีสอ้าน, หลักการอุดมศึกษา (วัฒนาพานิช 2518) 45-46. 
 2 เพิ่งอ้าง 46-47. 
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4 ประการด้วยกัน ได้แก่ ความเป็นอิสระในการจัดองค์กร ความเป็นอิสระในการบริหารงาน  
ความเป็นอิสระในทางการเงิน และความเป็นอิสระทางวิชาการ3 

1) ความเป็นอิสระในการจัดองค์กร ( I’autonomie statutaire) หมายความว่า 
มหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยเอง และสามารถก าหนดรูปแบบขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมีอ านาจจัดตั ้งและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่ขององค์กรเหล่านั ้นได้  อย่างไรก็ตาม  
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยต้องกระท าในฐานะที่เป็นองค์กรเจ้าหน้าที่ทางมหาชนประเภทหนึ่ง ซึ่งจ าต้องมี
กฎหมายที่รัฐตราขึ้นเพ่ือก าหนดการจัดตั้ง และก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเสมอ ความเป็น
อิสระในการจัดองค์กรในที่นี้จึงหมายความเพียงความเป็นอิสระในการจัดแบ่งส่วนงานและจัดองค์กร
ภายในของมหาวิทยาลัย รวมถึงการก าหนดสถานะ ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเหลา่นั้น 
โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับอ านาจขององค์การภายนอก  รวมถึงการก าหนดภารกิจที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ของมหาวิทยาลัยขึ้นภายในกรอบวัตถุประสงค์กว้าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่รัฐ 
ตราขึ้นเท่านั้น 

2) ความเป็นอิสระในการบริหารงาน (I’autonomie administrative) มุ่งเน้นที่
ความสามารถบริหารกิจการได้ด้วยตนเองในรูปแบบคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที ่มาจา ก
ประชาคมมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยมีลักษณะการบริหารงานที่เป็นการตัดสินใจร่วมกัน และไม่อยู่
ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาของผู้มีอ านาจควบคุมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจควบคุมมหาวิทยาลัย
อาจมีสิทธิใช้อ านาจยับยั ้งการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีอ านาจดูแลโดยทั่วไปให้การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือ
แนวนโยบายแห่งรัฐได้ก าหนดไว้เท่านั้น นอกจากนี้ บทบัญญัติของกฎหมายจะต้องก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่มีหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยนี้ ไว้ในลักษณะอย่างกว้าง และใช้ถ้อยค า 
ที่ก าหนดให้มีอ านาจอย่างทั่วไป มิใช่การก าหนดอ านาจหน้าที่ในลักษณะการพรรณนาถึงอ านาจหน้าที่
เป็นเรื่อง ๆ (énumérative) ซึ่งเป็นการจ ากัดอ านาจขององค์กรเพียงเฉพาะเท่าที่ระบุไว้เท่านั้น 

3) ความเป็นอิสระในทางการเงิน (I’autonomie financiére) ถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของหลักประกันความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการสนับสนุน
ในทางการเงินจากรัฐ และก าหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินเหล่านั้นด้วยความคล่องตัว หากเป็นกรณีที่

 
 3 André de LAUBADÈRE,  La loi d'orientation de l'enseignement supérieur et l'autonomie 
des universités (AJDA 1969) 3-13. อ้างถึงใน สุรพล นิติไกรพจน์, ‘มหาวิทยาลัยไทยในรูปองค์การมหาชนอสิระ 
: กรณีตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี’ ใน หนังสือรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี 
ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2535) 432-435. 
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เงินรายได้ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ระดับความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย
ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการให้และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวว่าอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ
ของรัฐมากเพียงใด และเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็นเงินอุดหนุนที่ให้มาเป็นก้อน (Block grant) หรือ 
ให้มาโดยมีการก าหนดแผนการใช้จ่ายมาด้วยล่วงหน้าแล้ว และขึ้นอยู่ด้วยว่าการควบคุมการใช้จ่ายเงินนั้น
เป็นการควบคุมก่อนจ่าย โดยการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติ หรือเป็นเพียงการตรวจสอบความถูกต้อง
ภายหลังจากที่ได้มีการจ่ายเงินไปแล้ว หากปรากฏว่า เงินที่ได้รับจากรัฐมีลักษณะเป็นเงินอุดหนุน  
ที่ให้มาเป็นก้อน คณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารมหาวิทยาลัยย่อมต้องวางแผนการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลั ย  
โดยไม่จ าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในเรื่องวิธีการงบประมาณเช่นเดียวกับที่องค์กรเจ้าหน้าที่ 
ทางปกครองอ่ืน ๆ ของรัฐต้องปฏิบัติอีก 

4) ความเป็นอิสระทางวิชาการ (I’autonomie pédagogique) โดยธรรมชาติ
แห่งการก าเนิดขึ้นขององค์กรในรูปมหาวิทยาลัย เสรีภาพทางวิชาการ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่ 
มาพร้อม ๆ กับการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตกมาโดยตลอด ดังนั้น องค์กรมหาวิทยาลัย
จึงมีอ านาจอย่างเต็มที ่ในการก าหนดเนื ้อหาของหลักสูตรที ่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
ก าหนดวิธีการในการเรียนการสอนวางเงื ่อนไขในการทดสอบความรู ้ของผู ้ศึกษา และมีอ านาจ  
อย่างเต็มที่ในการอนุมัติปริญญาให้แก่บุคคลที่ตนเห็นสมควรให้ปริญญา รวมถึงการก าหนดเนื้อหาและ
ขอบเขตของการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ และการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารย์ผู้สอน 
ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

เหตุผลประการส าคัญที่มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีความเป็นอิสระ เนื่องมาจาก
มหาวิทยาลัยมีหน้าที ่หล ักในการสร ้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางว ิชาการ  และใช้ผล 
ของความก้าวหน้าทางวิชาการนั ้นเสริมสร้างสติป ัญญาแก่บุคคลให้เป็นผู ้ม ีความคิดอิสระ  
หากมหาวิทยาลัยต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองอ่ืนแล้ว มหาวิทยาลัยก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือ
ให้ท าการสอนและวิจัยในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของอ านาจควบคุมบังคับ
บัญชานั้น จนท าให้ขาดเสรีภาพทางวิชาการในการแสวงหาความรู้และความจริงให้เกิดความงอกงาม
ทางวิชาการได้อย่างแท้จริง4  

2.1.2 เสรีภาพทางวิชาการ 
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) หมายถึง เสรีภาพของคณาจารย์ 

และนิสิตนักศึกษา ในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัยค้นคว้า  
เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาสามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทและหน้าที่ที่พึงกระท า

 
 4 วิจิตร ศรีสอ้าน, หลักการอุดมศึกษา (เชิงอรรถ 1) 48. 
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ได้เต็มที่ ถือเป็นการให้หลักประกันทางด้านวิชาการอย่างหนึ่ง เสรีภาพทางวิชาการอาจจ าแนก
ออกเป็น 2 ประเภท5 ดังนี้  

ประเภทแรก คือ เสรีภาพทางวิชาการระดับบุคคล เป็นเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับผู้ร่วมงาน นิสิตนักศึกษา และมหาวิทยาลัยที่อาจารย์นั้นสังกัดอยู่ มุ่งเน้นไปที่ 
การส่งเสริมให้บุคลากรท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลักษณะงานของมหาวิทยาลัย มีส่วนรว่ม
ในการก าหนดนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และใช้ความก้าวหน้า
ทางวิชาการตอบสนองความต้องการของสังคม6 และมีความหมายครอบคลุมถึงการพ้นจากสภาพ 
การถูกกีดกันหรือจ ากัดโอกาสและสิทธิอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติ มีสิทธิและเสรีภาพในการสอน
ตามหลักการและข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการเขียน การพูด ตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ 
หรือการวิจัยค้นคว้า และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ปราศจากเหตุผล รวมถึง 
ไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะถูกขัดขวางจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันภายนอกเนื่องมาจาก
การแสดงความคิดเห็นดังกล่าว7 

ส่วนเสรีภาพทางวิชาการอีกประเภทหนึ่ง คือ เสรีภาพทางวิชาการระดับสถาบัน 
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน เช่น ระหว่างมหาวิทยาลัย กับรัฐบาล หรือกับสถาบันอ่ืน ๆ 
ของสังคม เสรีภาพทางวิชาการประเภทนี ้มุ ่งส่งเสริมการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มี 
ความเป็นอิสระ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ เช่น เสรีภาพในการก าหนดหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา เสรีภาพในการรับนักศึกษา เสรีภาพทางการสอน รวมถึงเสรีภาพในการก าหนดแนวทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัย8 เสรีภาพทางวิชาการระดับสถาบันนี้ จึงเป็นหลักประกันที่มหาวิทยาลัย
จะตอ้งใหก้ารยืนยันและรักษาหลักการนี้ไว้ และเป็นหลักการที่จะต้องได้รับการเชื่อถือและรับรองจาก
สถาบันอืน่ ๆ  โดยเฉพาะรัฐ9 

ในระบบกฎหมายไทยปรากฏบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเสรีภาพทางวิชาการ รับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ความว่า 

 
5 เพิ่งอ้าง 48-51. 
6 เพิ่งอ้าง 51. 
7 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ‘เสรีภาพทางวิชาการ’ (2530) 27 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 787, 787. 
8 วิจิตร ศรีสอ้าน, หลักการอุดมศึกษา (เชิงอรรถ 1) 51-53. 
9 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ ่งแก้ว, มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในก ากับ และ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559) 41. 
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มาตรา 34 วรรคสอง เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง  
แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอื่น  

จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นว่า กฎหมายไม่ได้บัญญัติรับรองสิทธิในเสรีภาพ 
ทางวิชาการให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น เมื่อสิทธิในเสรีภาพทางวิชาการนี้พัฒนามาจากการคิด 
ค้นคว้าของมนุษย์ จึงเป็นสิทธิที่ผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์และเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ มีสถานะ
เป็นสิทธิมนุษยชน ท าให้บุคคลทุกคนย่อมสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในเสรีภาพทางวิชาการได้ อย่างไรก็ตาม 
บุคคลใดที่อ้างว่าเป็นผู้ทรงสิทธิทางวิชาการ จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการกระท าของตนเป็นการกระท า
ทางวิชาการ กล่าวคือ บุคคลทุกคนสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในเสรีภาพทางวิชาการได้ แต่บุคคลที่จะใช้
สิทธิได้ต้องเป็นผู้ท างานทางวิชาการหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ10 

อีกทั้ง การใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  
หมายความว่า การใช้สิทธิเสรีภาพทางวิชาการที่ขัดต่อหน้าที่พลเมือง หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ  จึงเป็นกรณีที่
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ก าหนดเงื่อนไขให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมาย 
มาจ ากัดสิทธิ หรือก าหนดเงื่อนไขพิเศษให้รัฐสามารถจ ากัดสิทธิในเสรีภาพทางวิชาการ เพียงแต่  
เป็นการก าหนดขอบเขตของสิทธิที่รัฐจะให้ความคุ้มครองไว้11 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงสิทธิใน
เสรีภาพทางวิชาการอย่างแท้จริง เนื่องจากหน้าที่หลักของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับการสอน 
และกิจกรรมทางด้านทางวิชาการ เป็นการแสวงหาความรู้องค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติม
จากความรู้เดิม ด้วยระเบียบวิธีการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลสนับสนุนในงานวิชาการ
ของตน โดยมีวัตถุประสงค์ของการท างานทางวิชาการ คือ การรับรู้และเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องแท้จริง 
อาจารย์มหาวิทยาลัยจึงต้องมีอิสระในการแสวงหาความรู้หรือการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้านั้นมีความถูกต้อง มีเหตุผล ปราศจากอคติและมีความเป็นกลางมากที่สุด12 

เมื่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือหน้าที่ในการจัดการศึกษา การวิจัยและ 
การสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 13  

 
10 ภัทรสุดา วรสาร, ‘สิทธิในเสรีภาพทางวิชาการ: ศึกษารัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ

ต่างประเทศ’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559) 44. 
11 เพิ่งอ้าง 95-96. 
12 เพิ่งอ้าง 45-46. 
13 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 9. 
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ทั้งมหาวิทยาลัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงเกี่ยวเนื่องกับการใช้เสรีภาพทางวิชาการอย่างปฏิเสธ
ไม่ได้ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานของการพัฒนา
ก าลังคนของประเทศและขับเคลื ่อนประเทศ จึงต้องวางกรอบนโยบายการจัดการที ่จะท าให้  
การอุดมศึกษาของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้  
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้
เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการ  กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาดังกล่าวจึงก าหนดหลักการในการจัดการอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ประกอบด้วย หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ  
หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล14  

จะเห็นได้ว่า หลักการในการจัดการอุดมศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการส าคัญของการอุดมศึกษาดังที ่ได้กล่าวไปแล้ว 2 ประการก็คือ  
หลักเสรีภาพทางวิชาการและหลักความเป็นอิสระ มีใจความดังต่อไปนี้ 

มาตรา 14 เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย ในการเรียนการสอน 
และการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา ย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้
เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของผู้อื่น 

การปิดกั ้น คุกคาม ครอบง า หรือจ ากัดการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
จะกระท ามิได้ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน การให้ความ
ช่วยเหลือ และความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้15 

มาตรา 15 สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน  
การศึกษาวิจัย การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน 
โดยมีมาตรการที่มี ประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวกับการอุดมศึกษา  

 
14 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 9 (1)(2)(3)(4)(5). 
15 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 14. 
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การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระท าได้เพียงเท่าที่
จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม และเท่าที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน16 

เมื่อพิจารณาหลักการส าคัญของหลักการอุดมศึกษา ทั้งความเป็นอิสระในการ
ด าเนินภารกิจ และเสรีภาพทางวิชาการ จะเห็นได้ว่า หลักการทั้งสองประการมีความเกี่ยวโยงกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความเป็นอิสระในการบริหารและวิชาการ เสรีภาพทางวิชาการจะเกิด  
มีขึ ้นอย่างเต็มที่ได้ จะต้องอาศัยความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจ17 ด้วยเหตุนี้ รูปแบบของ
มหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับรัฐ จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
หลักการส าคัญของการอุดมศึกษาทั้งสองประการด้วย18 

ผู้เขียนเห็นว่า แม้ว่าระบบกฎหมายไทยจะบัญญัติรับรองเสรีภาพทางวิชาการ 
โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยมีใจความส าคัญที่คล้ายคลึงก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม การจะให้
เสรีภาพทางวิชาการได้รับการยืนยันและรักษาไว้อย่างแท้จริง โดยมิใช่เป็นเพียงการกล่าวถึง 
อย่างนามธรรมและไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง หัวใจส าคัญของเสรีภาพทางวิชาการจึงไม่ได้อยู่
เพียงแค่การมีบทบัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวเท่านั้น แต่จะต้องได้รับหลักประกันที่ยืนยันว่าการใช้
เสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยจะได้รับความคุ้มครองโดยมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
อีกด้วย ด้วยเสรีภาพทางวิชาการเป็นหลักส าคัญอย่างยิ ่งของการอุดมศึกษา เนื ่องจากเป็น
ลักษณะเฉพาะของการจัดท าภารกิจด้านการอุดมศึกษาที่ แตกต่างไปจากภารกิจของรัฐด้านอ่ืน  
และเช่นเดียวกันกับหลักความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจ ก็มิใช่การให้อภิสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัย  
แต่อย่างใด แต่เป็นการวางเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ท าภารกิจ
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่ในการใช้เสรีภาพเหล่านี้อย่างรับผิดชอบ  
ในฐานะที่เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง19 ผู้เขียนเห็นว่า วิธีการที่จะน ามหาวิทยาลัยไปสู่ 
เป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการได้นั้น จะต้องประกอบด้วยหลักการส าคัญของการอุดมศึกษา 
ทั้งสองประการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงต่อเนื่องกัน การที่มหาวิทยาลัยต้องมีอิสระในการด าเนิน
ภารกิจก็เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาใด ๆ ที่เข้ามาครอบง าจนท าให้

 
16 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 15. 

 17 CESCR, General Comment No.13: The Right to Education (Art.13) para.40. อ้างถึงใน สุรพล 
นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 43-44. 
 18 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 44. 
 19 เพิ่งอ้าง 43. 
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ขาดเสรีภาพทางวิชาการในการสร้างสรรค์จรรโลงผลงานทางด้านวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย และผู้ที ่ตกเป็นเครื่องมือภายใต้อ านาจดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ อาจารย์
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการโดยตรง ฉะนั้น จึงสมควรต้องให้มหาวิทยาลัยมีอิสระ 
ในการด าเนินภารกิจและในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะต้องให้หลักประกันว่าเสรีภาพทางวิชาการ
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยจะได้รับความคุ ้มครองด้วย ในประเด็นนี ้สามารถกระท าให้เห็นได้ชัด 
ในรูปแบบของการให้ความคุ้มครองในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยกลไกที่เหมาะสม 
ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย หากอาจารย์มหาวิทยาลัยใช้เสรีภาพทางวิชาการเป็นไปตามขอบเขต 
ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรับรองไว้แล้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ควรได้รับหลักประกันว่า
จะไม่กระทบต่อความมั ่นคงในการประกอบอาชีพหรือสถานะการเป็นอาจารย์ของตน หากการ
อุดมศึกษาของไทยสามารถกระท าได้เช่นนี้ ก็ย่อมน ามหาวิทยาลัยไปสู ่เป้าหมายความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการได้อย่างแท้จริง 

ส าหรับการจัดการอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติได้บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล โดยอาจจัดเป็น 
ส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐก็ได้ 20 เนื ่องมาจากการจัดการศึกษาเป็นบริการ
สาธารณะซึ่งรัฐมีหน้าที ่ต้องดูแลรับผิดชอบและจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี ่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของสังคม แต่ด้วยลักษณะของการจัดการศึกษา 
เป็นบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่มิได้มุ่งเน้นการหารายได้หรือแสวงหาก า ไร รัฐจึงอาจ
เป็นผู้ด าเนินการเองโดยจัดองค์กรของรัฐในรูปแบบที่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐอาจกระจายอ านาจให้
นิติบุคคลมหาชนอื่นนอกจากรัฐเป็นผู้ด าเนินการแทนรัฐได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์การมหาชน หรืออาจให้เอกชนเข้ามาด าเนินการบางส่วนแทนรัฐหรือเสริม รัฐก็ได้21  
เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของมหาวิทยาลัยของรัฐไทยในปัจจุบัน การศึกษาในบทนี้ผู ้เขียนจึงขอแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น
หน่วยงานในก ากับของรัฐ 

 
2.2 มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ 
 

มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันที่มีความส าคัญต่อสังคมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
ให้มีความรู้ความสามารถ แม้ภารกิจด้านการศึกษาจะถือเป็นภารกิจรองของรัฐก็ตาม แต่รัฐยังคงต้อง

 
 20 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 35/1 วรรคหนึ่ง. 

21 ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา (วิญญูชน 2560) 19. 
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ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคมและประเทศ 

 
2.2.1 โครงสร้างและสถานภาพของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้อ านาจบังคับ
บัญชาของรัฐโดยตรง โดยอาจมีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม เช่นเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ๆ  
หรือไม่มีฐานะดังกล่าวก็ตาม การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการนั้นอาจจะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับที่รัฐใช้บังคับแก่ส่วนราชการอื่น ๆ หรือรัฐอาจก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้น
เป็นการเฉพาะเพื ่อใช้กับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือรัฐอาจให้อ านาจมหาวิทยาลัยก าหนด
หลักเกณฑ์ขึ้นเองก็ได2้2  

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการโดยบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช ่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง23 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ ิราช 24 
มหาวิทยาลัยนเรศวร25 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี26 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์27 มหาวิทยาลัยนครพนม28 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม30 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน31 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ 32 มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคล 33 สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนศิลป์ 34  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน35 เป็นต้น  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  

 
 22 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 109-110. 
 23 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541. 
 24 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521. 
 25 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533. 
 26 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533. 
 27 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558. 
 28 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548. 
 29 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548. 
 30 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537. 
 31 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547. 
 32 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547. 
 33 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548. 
 34 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550. 
 35 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558. 
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มาตรา 2136 ยังบัญญัติรับรองให้หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการซึ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่า สามารถจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได้  
ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ
อากาศ รวมทั้งวิทยาลัยในสังกัดสถาบันราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น37 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการนั้นจะเป็นไปตาม
แนวทางและนโยบายของรัฐที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด ซึ่งจะสอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง38 โดยให้สภาอุดมศึกษาไปด าเนินการเท่าที่ไม่ขัดกับ
แนวทางหรือหลักการตามมติของสภามหาวิทยาลัย เหตุที่มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการตามกรอบนโยบายทางด้านการศึกษาที่ก าหนดโดยรัฐ เนื่องมาจากการก าหนด
โครงสร้างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จะต้องได้ร ับความเห็นชอบจากรัฐ เพื ่อขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณและอัตราก าลังบุคลากรจากรัฐ39 

2.2.2 การบริหารงานบุคคล 
เดิมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยก่อนที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับนั้น จะแยกกันอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และหน่วยงาน
ของรัฐหลายแห่ง จึงมีองค์กรบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอยู่หลายองค์กร และมีระบบ
บริหารที ่แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที ่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
อยู ่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507  
โดยมีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ส่วน
ข้าราชการครูในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครู พ.ศ.2523 มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล คือ คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)  

 
 36 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
  มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะ
ทางตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 37 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 114. 
 38 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 35/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562. 
 39 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 224-225. 
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ในขณะที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ภายใต้บังคับ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล40 

ต่อมา มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือเป็นกฎหมาย
แม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาอบรมของชาติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254041 โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาทั้งระบบในทุกระดับ
การศึกษาทุกประเภททั ่วประเทศ จึงได้มีการจัดตั ้งส านักงานปฏิรูปการศึกษา42 ด าเนินการ 
จัดโครงสร้างองค์กร จัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการยกร่างและ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว43  

จนกระทั่ง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาจะต้องมารวมอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ปรากฏว่าข้าราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) และ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ.) ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น  ในเวลาต่อมา จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รวมเข้ามาอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน 
เพื ่อให้ระบบบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาค  
เป็นเอกเทศ และตอบสนองต่อภารกิจ โดยให้ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ จึงก าหนดให้ “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” เรียกโดยย่อว่า 
ก.พ.อ. เป็นองค์กรกลางท าหน้าที่บริหารงานบุคคลแก่บุคลากรที ่มีสถานะเป็นข้าราชการ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน  และ
ก าหนดให้ผู้ที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือไม่ต ่า
กว่าอธิบดี หรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์และ

 
 40 สุวรรณี โพธิ์ชนะพันธุ ์, ‘ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547) 44. 
 41 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81. 

42 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 75. 
43 วรวิทย์ วศินสรากร, ‘ส านักงานปฏิรูปการศึกษา’ (2544) 24 วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 60, 60-61. 
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ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย 
หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ย ังก าหนดให้มีกรรมการซึ ่งแต่งตั ้งจากนายก 
สภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาสองคน และผู้แทนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาสองคน ร่วมเป็นกรรมการอีกด้วย44 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
ให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคล ก าหนดมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และพิจารณาต าแหน่งวิชาการเพื่อ เป็นแนวทาง
ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ รวมทั้งออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ติดตามการประเมินผลการบริหารงานบุคคล และการก าหนดค่าตอบแทน 
ทีเ่หมาะสม เป็นต้น45 

จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นว่า อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดกฎเกณฑ์กลางเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล
ของบุคลากรที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด
ลักษณะ ระดับต าแหน่ง ค่าตอบแทน และกรอบอัตราก าลังบุคลากรที ่เหมาะสมต่อภารกิจของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยที่เงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จะถูกรัฐจัดสรรให้ผ่านงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ฉะนั้น  หากกฎเกณฑ์กลางที่รัฐก าหนดไว้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้น เช่น การปรับเพิ่มเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน หรือเงินประจ า
ต าแหน่งในระดับประเทศ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการดังกล่าวก็ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน46 กล่าวได้ว่า ระบบบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยของรัฐที ่ เป ็นส่วนราชการ อยู่ภายใต้ระบบราชการจึงมีมาตรฐานการจ้างงาน 
เพียงมาตรฐานเดียวที่เป็นกฎเกณฑ์กลางบังคับใช้กับข้าราชการในทุก ๆ กระทรวง ทบวง กรม ไม่ว่าจะ
ปฏิบัต ิงานอย่างใดหรือในท้องที ่ ใด การบริหารงานบุคคลในระบบราชการจะให้ความส าคัญ 
กับความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของข้าราชการที ่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์อย่างเดียวกัน  
ท าให้ไม่สามารถก าหนดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงกว่าส่วนราชการอื่นส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ในระดับเดียวกันได้ เนื ่องจากอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบราชการ และท าให้เกิด 
ความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ47  

 
44 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 11. 
45 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 14. 

 46 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 227-228. 
 47 เพิ่งอ้าง 132-133. 
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ประเด็นเรื ่องการก าหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ วิจิตร ศรีสอ้าน ได้กล่าวไว้ว่า มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ 
ส่วนใหญ่จะใช้กฎระเบียบแบบเดียวกัน โดยใช้บัญชีเงินเดือนที่เหมือนกับข้าราชการสายงานอื่น ๆ 
โดยมิได้พิจารณาถึงความแตกต่างในแต่ละสายงานของบุคลากร ทั้งที่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย
ต้องการผู้ที่มีคุณวุฒิและมีความสามารถสูง บุคลากรในกลุ่มนี้จึงควรได้รับค่าตอบแทนที่แข่งขันได้กับ
หน่วยงานเอกชน48 

ในปัจจุบันอาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ 
มิได้มีเฉพาะอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีบุคลากร
อีกประเภทหนึ ่งที ่มีสถานะทางกฎหมายเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เกิดขึ ้นเนื ่องจาก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ยุบเลิกอัตราข้าราชการประเภทต่าง ๆ จากผล 
การเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 โดยก าหนดให้จ้างพนักงานทดแทนเท่ากับจ านวนอัตรา
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที ่เกษียณอายุในปีงบประมาณนั ้นๆ จนกว่ามหาวิทยาลั ย 
จะปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐภายในปี พ.ศ.254549  

อาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กลาง
เกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้  
แต่จะขึ้นอยู่กับระบบการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับที่ออกโดยสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา 
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ และการอื่นที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล50 

ไม่ว่าระบบการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยของรัฐที ่เป็นส่วนราชการ 
จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก าหนด หรือตามข้อบังคับ 
ที่ออกโดยสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นก็ตาม ระบบการบริหารงานบุคคลจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ระบบคุณธรรมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสอง51 

 
 48 วิจิตร ศรีสอ้าน, มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 2552) 77-78. 
 49 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการด าเนินการของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ภาครัฐ (คปร.) เกี่ยวกับอัตราที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 (12 ตุลาคม 2542). 

50 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 65/1. 
51 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสอง. 
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บัญญัติไว้ ระเบียบหรือข้อบังคับที ่ใช้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐนั ้นอย่างน้อยจะต้องมี
เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบไม่ให้เกิดการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการแต่งตั้ง หรือการ
พิจารณาผลงานโดยมิชอบ 

ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
แห่งความเป็นธรรมในการคัดเลือก แต่งตั ้งและการให้สิ ่งตอบแทนแก่บุคคลตามผลงาน และ
ความสามารถของบุคคลเป็นหลัก ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 4 ประการ52 ดังนี้ 

1) หลักความเสมอภาค (Equal of opportunity) หมายความถึง การเปิดโอกาส
ที่เท่าเทียมกันแก่บุคคลทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งการเป็นข้าราชการและในระหว่างการเป็นข้าราชการ  
เป็นหลักการที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดตามหลักประชาธิปไตยท่ีให้สิทธิเสมอภาคแก่บุคคลภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายรับรองไว้ ในกระบวนการบริหารงานบุคคลจึงต้องพิจารณาให้สิทธิแก่บุคคลที่มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน 

2) หลักความสามารถ (Competence) คือ การยึดถือความรู ้ความสามารถ 
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่มากที่สุด 

3) หลักความมั่นคง (Security of tenure) เป็นหลักประกันให้แก่บุคคลว่าจะ
ได้รับการคุ้มครองโดยไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือพ้นจากต าแหน่งโดยปราศจากความผิดหรือไม่มีเหตุอันควร 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นคงถาวรในอาชีพ โดยไม่ต้องกังวลหรือเกรงว่าจะกระทบต่ออาชีพการ
งานของตน ตราบใดที่ประพฤตตินตามระเบียบแบบแผนของราชการ  

4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายความถึง  
การไม่เปิดโอกาสให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงกิจการงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ
ประจ าสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างสุดความสามารถ โดยไม่ค านึงถึงว่ารัฐบาล 
ที่เข้ามาบริหารจะมีนโยบายทางการเมืองอย่างไร เพ่ือให้เกิดความสม ่าเสมอในการปฏิบัติราชการ 

การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมข้างต้น ย่อมเป็นหลักประกันให้ทั้ง 
ผู ้ที ่ต้องการจะเข้าสู ่ต าแหน่งและผู้ที่ปฏิบัติงานว่าจะได้รับการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 
อย่างเสมอภาคกันตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับอ านาจตามอ าเภอใจของผู้ใด 

2.2.3 สถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการจะประกอบไปด้วยมีบุคลากรทางวิชาการ

ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการสอนและกิจกรรมทางวิชาการอยู่ 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือน  

 
 52 จุมพล หนิมพานิช และคณะ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (พิมพ์ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมมาธิราช 
2545) 19-20. 
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ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรทั้งสองประเภทต่างก็มีสิทธิได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้เช่นเดียวกัน 

2.2.3.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
บุคลากรในงานทางวิชาการประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เป็นผู ้ที่ได้ร ับบรรจุและแต่งตั ้งให้ร ับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยได้ร ับเง ินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา53 บุคลากรที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งท าหน้าที่
สอนและวิจัย จะด ารงต าแหน่งวิชาการ54 ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์   การบรรจ ุและแต ่งต ั ้ งบ ุคคลให ้ เข ้าร ับราชการในต  าแหน ่งข ้าราชการพลเร ื อน 
ในสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นอ านาจของอธิการบดี เว้นแต่การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
จะต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด55 และ
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ จะต้องมีเหตุตามที่ก าหนดไว้ 
ในกฎหมาย56 ได้แก่ ตาย พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญราชการ ลาออก หรือ
ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถูกสั่งให้ออกด้วยเหตุตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตรา 5757 หรือ

 
 53 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 4. 
 54 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (ก). 
 55 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 28. 
 56 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 55. 
 57 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
  มาตรา 57 วรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 28 หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
  (1) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสม ่าเสมอ 
  (2) สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 7 (ก) (1) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 (ข) (1) (2) (5) หรือ (6) 
  (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 7 (ก) (3) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 (ข) (4) 
  (5) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
  (6) มีการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่
หรือด ารงอยู่ เว้นแต่ทางราชการยังมีความจ าเป็นท่ีจะให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
  (7) ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการได้ 
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การไปรับราชการทหาร58 ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากนิติสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับมหาวิทยาลัย
ของรัฐเกิดข้ึนจากค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง และอาจสิ้นสุดลงด้วยเหตุประการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
เมื่อปรากฏว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งข้าราชการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 55 มาตรา 57 
และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
จะเห็นว่า นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุการตาย รับราชการทหาร การขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปและมีลักษณะต้องห้าม หรือเหตุอื่นใดที่เป็นความประสงค์ส่วนตัวของอาจารย์แล้ว อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาย่อมสามารถครองต าแหน่ง 
ได้จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ สถานะการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจึงถือเป็น
หลักประกันความมั่นคงถาวรในอาชีพอย่างหนึ่งว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยจะไม่ถูกท าให้พ้นจากต าแหน่ง
ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ แม้ว่าบทบัญญัติที่เก่ียวกับวินัย การรักษาวินัย การด าเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาต าแหน่งวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ก็ตาม แต่ข้อบังคับดังกล่าวต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือที่ ก.อ.ร.  ก าหนด59 จะเห็นว่า แม้ว่าระบบ
กฎหมายจะให้อิสระแก่สภาสถาบันอุดมศึกษาในการออกข้อบังคับก็ตาม แต่ข้อบังคับดังกล่าวจะต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานหรือเกณฑ์กลางทีร่ัฐก าหนดไว้เป็นแนวทางส าหรับเรื่องนั้น ๆ    

อีกทั้ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) 60 ท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการกลางวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก61 และวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์กรณีข้าราชการผู้ใดเห็นว่า
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา62 

 
  (8) ถูกจ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (9) ถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัย 
อย่างร้ายแรงได้ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติว่าถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
 58 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 58. 
 59 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17. 
 60 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17/1. 

61 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 62. 
62 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 63. 
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รวมถึงออกข้อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ดังกล่าว 63 โดยหากผู้นั้นยังไม่พอใจต่อผล
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ผู้นั ้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะเห็นได้ว่า 
กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงที่อาจน าไปสู่การพ้นจากต าแหน่งของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นข้าราชการได้นั้น จะต้องมีขั ้นตอนการพิจารณาตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการกลางอีกชั้นหนึ่ง อีกท้ังหากข้าราชการผู้นั้นไม่พอใจในค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ก็ยังมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ดังนั้น การมีค าสั่งให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ 
พ้นจากต าแหน่งจึงมิใช่เรื ่องที่กระท าได้โดยง่าย เนื่องจากมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง 
โดยคณะกรรมการกลางและศาลปกครองที่มีความเป็นกลางในการพิจารณา 

2.2.3.2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยุบเลิกอัตราข้าราชการประเภท  

ต่าง ๆ จากผลการเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 และอนุมัติหลักการให้ทบวงมหาวิทยาลัย 
(ต่อมาเปลี่ยนเป็น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ64  ในปัจจุบัน 
คือ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 65) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในการจ้างพนักงานทดแทนเท่ากับจ านวนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ที่เกษียณอายุในปีงบประมาณนั้นๆ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐภายในปี พ.ศ.2545 โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนในอัตราที่มากกว่าข้าราชการเพ่ิมข้ึน 1.7 เท่า66 

ในระยะแรกเมื่อมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการได้เริ ่มว่าจ้าง
บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในสถานะพนักงานในมหาวิทยาลัยตามนโยบายของรัฐบาล โดยมิใช่เป็นการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ในขณะนั้นกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลับไม่มีบทบัญญัติที่มารับรองสถานะทาง
กฎหมายของพนักงานในมหาวิทยาลัย และไม่มีบทบัญญัติที ่กล่าวถึงระบบการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานในมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน จึงน าไปสู่การตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของบุคคลดังกล่าว 
โดยก าหนดให้มีสถานะเป็น “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” 

 
 63 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17/4. 
 64 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง. 
 65 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ.2562 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง. 
 66 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการด าเนินการของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ภาครัฐ (คปร.) เกี่ยวกับอัตราที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 (เชิงอรรถ 49). 
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมายความถึง บุคลากรซึ่งได้รับการจ้าง 
ตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษา67 บุคลากรที่มีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ท าหน้าที่สอนและวิจัย ได้เช่นเดียวกับบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา68 

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวส่วนใหญ่ 
จะเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปรากฏเพียง
บทบัญญัติที่น ามาบังคับใช้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในหมวด 9 เป็นเรื่องของการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อยู ่เพียง 2 มาตรา คือ มาตรา 65/1 มาตรา 65/2  
โดยบทบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะเป็นการก าหนดต าแหน่ง 
ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั ้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ ่มและสวัสดิการ  
การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย  
การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา69  จะเห็นได้ว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที ่มีสถานะเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยจึงอยู่ในรูปแบบของสัญญาจ้าง แม้ว่าจะสามารถด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการได้เช่นเดียวกับอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก็ตาม  
แต่เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการจ้างจะพบว่า อาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
จะมีก าหนดเวลาจ้างงานตามสัญญาจ้างเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสภาอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
และสัญญาจ้างดังกล่าวก็ย่อมสิ้นสุดลงด้วยเหตุครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ส่งผลให้
อาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แม้จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น
ส่วนราชการ แต่จะมีนิติสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างเท่านั้น 

กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการมีบุคลากรทางวิชาการ 
ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการสอนและกิจกรรมทางวิชาการอยู่ 2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรทั ้งสองประเภทมีสิทธิได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้เช่นเดียวกัน ส าหรับความแตกต่าง
เรื่องสถานะทางกฎหมายของบุคลากรทั้งสองประเภทที่เห็นได้อย่างชัดเจน พบว่า อาจารย์ที่มีสถานะ
เป็นข้าราชการจะอยู่ภายใต้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานกลางออกโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการ

 
 67 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 4. 
 68 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 65/2 วรรคหนึ่ง. 
 69 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 65/1. 
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บริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการโดยเฉพาะ และเป็นกฎเกณฑ์กลางที ่ใช้บังคับแก่อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง แตกต่างจากอาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่ออกโดยสภาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ 
ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่เป็นการเฉพาะ โดยที่ข้อบังคับดังกล่าวอาจแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็ได้ 
รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์กลางที่บังคับใช้กับอาจารย์ที่มีสถานะเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเปรียบเทียบแต่อย่างใด 

2.2.4 การเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้าง 
การเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้างของบุคลากรในงานทางวิชาการที่มีสถานะ

เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที ่เป็นส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาค เป็นเอกเทศ และ
สอดคล้องกับภารกิจโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  

โดยปกติแล้วการเข้าสู่ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จะด าเนินการโดยวิธีการสอบแข่งขัน เว้นแต่มีกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาก็จะ
ด าเนินการโดยใช้วิธีการคัดเลือกก็ได้ และให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ในบัญชี
หรือจากผู ้ได้ร ับคัดเลือก โดยข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที ่ก าหนดหลักสูตร วิธ ีการ 
สอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ก าหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการและเงื ่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยจะต้องค านึงถึงความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเข้ารับ 
การคัดเลือก และประโยชน์สูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับอีกด้วย70  

ส าหรับอัตราเงินเดือนจะมีอัตราค่าตอบแทนเป็นเกณฑ์กลางที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดเงินเดือนขั ้นสูงขั ้นต ่าของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน ซึ่งจะแบ่งบัญชีเงินเดือน
ออกตามประเภทของต าแหน่งทางวิชาการ71 

ในปัจจุบันอาจารย์ที ่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มีจ านวนลดน้อยลง เนื่องมาจากบุคลากรดังกล่าวได้เกษียณอายุราชการ แตเ่มื่อมีอัตราต าแหน่งว่างลง

 
 70 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 22. 
 71 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560. 
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จากการเกษียณอายุดังกล่าว มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้มีสถานะเป็น
ข้าราชการอีกต่อไป แต่จะเป็นการจ้างงานโดยก าหนดให้มีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามนโยบายของรัฐ ส่งผลให้อาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะกลายมาเป็น 
กลุ่มบุคลากรประเภทหลักในมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ จึงเป็นที่แน่ชัดว่าในอนาคต
รูปแบบการจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยภายใต้สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอนจะกลายมาเป็น
รูปแบบหลักในการจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา 

ส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้างของบุคลากรในงานทางวิชาการ 
ที่มีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะใช้ระบบสัญญาจ้างโดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั ้น โดยมีระบบการ
บริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตรา
ค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง 
การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ในประเด็นสถานะของอาจารย์มหาวิทยาลัยที ่อยู่ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้าง 
มีผู้ให้ความเห็นว่า การกระจายอ านาจในการบริหารงานบุคคลให้แก่สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
เป็นผู้มีอ านาจโดยตรง มีความเสี่ยงอย่างมากเนื ่องจากสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรฐาน 
ในการจัดการระบบบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรที่มีต่อ 
ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน โดยเฉพาะสัญญาจ้างที ่มีก าหนดเวลาอันสั ้นเพียง 1-3 ปี 
บุคลากรจึงต้องเอาใจผู้บริหารเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างในครั้งต่อไป อีกทั้ง การได้รับสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่น้อยกว่ากลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เหตุดังกล่าวย่อมส่งผลเสีย 
ต่อคุณภาพทางการศึกษาในอนาคตได้72 

ผู้เขียนเห็นว่า ในประเด็นเรื่องความเป็นอิสระในการจัดการบริหารงานบุคคล
ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการ เป็นผลมาจากการที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางให้
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินกิจการได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงาน  
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดส าคัญของหลักการอุดมศึกษา  
ที่จะต้องประกอบไปด้วยหลักความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจและหลักเสรีภาพทางวิชาการนั่นเอง 
ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการในปัจจุบันจึงเป็นอิสระมากข้ึน 

 
 72 วิทยา นพมาศ, ‘ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาจ้างบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยตาปี 2552) 123. 
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2.3 มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
 
มหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  

การพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว รัฐจึงต้องให้ความ
ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถรองรับกับสถานการณ์โลก 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการได้  จึงน าไปสู่ 
การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยขึ้น 

 
2.3.1 พัฒนาการในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ดังที ่ได ้กล่าวไปแล้วว่า การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น 
ส่วนราชการ จะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของรัฐ มีการด าเนินงานที่ยึดโยงอยู่กับกฎเกณฑ์และระเบียบ
ของระบบราชการโดยเคร่งครัด จึงเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ตอบสนอง 
ต่อลักษณะภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการความเป็นอิสระและคล่องตัวสูง ท าให้มหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการได้ อีกทั้ง การที่ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ในระบบราชการ มีการก าหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนเพียงมาตรฐานเดียว ไม่สามารถก าหนด
โครงสร้างอัตราเงินเดือนให้แตกต่างไปจากส่วนราชการอื ่นได้  เนื ่องจากบุคลากรยังมีสถานะ 
เป็นข้าราชการอยู่ หากมีการแก้ไขก็จะกระทบไปถึงส่วนราชการอื่นด้วย การบริหารงานบุคคลภายใต้
ระบบราชการจึงไม่สามารถดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย และ 
ไมส่ามารถรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ เกิดปัญหาการขาดแคลนอาจารย์73  

จากปัญหาข้อจ ากัดในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
และความพยายามที่ต้องการจะพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานทางวิชาการ น ามาสู่การเสวนา
ระดมความคิดเห็นในหมู ่นักวิชาการเพื ่อแสวงหารูปแบบที ่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยขึ้น  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 -2513 เกิดข้ึนครั้งแรกในชื่อ “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล” เมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการที่นักวิชาการเสนอ และมอบหมายให้สภาการศึกษาแห่งชาติศึกษารายละเอียด 
จนเกิดเป็นแนวคิดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญโดยสรุปคือ ให้มี
คณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย มีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับของรัฐมนตรี ท าหน้าที่
ประสานงานภายนอกระหว่างรัฐกับมหาวิทยาลัย จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
สนับสนุนความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีเสรีภาพและ 

 
73 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (พิมพ์ครั้งที่ 2, 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหายบล็อกและการพิมพ์ 2545) 1-2. 
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ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการอ านวยบริการชุมชน มีนโยบายการบริหารงานบุคคลที่สามารถ
คัดเลือกผู ้ที ่เหมาะสมเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้ได้ใช้ความรู ้ความสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม ส่วนการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน จะต้องมีนโยบาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
โดยมุ่งเน้นให้บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่แนวคิดดังกล่าวก็ถูกชะลอไว้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย อีกทั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติในฐานะคณะรัฐมนตรี  
ในขณะนั้นก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ด าเนินการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกล่าว74  

ความพยายามในการพัฒนาระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นอิสระจากระบบราชการ เกิดขึ้นอีกครั้งช่วงการปฏิรูปการศึกษาใน พ.ศ. 2517 เมื่อมีการน า
แนวคิดดังกล่าวก าหนดเป็นแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นระบบอิสระ 
ไม่เป็นส่วนของระบบราชการ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 3 -4 เป็นช่วงเวลา
เตรียมการเพื ่อออกจากระบบราชการ และให้เปลี ่ยนสภาพเป็นระบบอิสระในช่วงเริ ่มต้นของ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติในระยะที่ 5 ส่วนการประสานงานระหว่างรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
ให้เปลี่ยนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 
ทบวงมหาวิทยาลัยจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2533-2547) มีนโยบายในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปสู่รูปแบบที่มีทั้งเป็นส่วนราชการและไม่เป็นส่วนราชการอยู่ ในสถาบัน
เดียวกัน จนถึงรูปแบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามความพร้อมและศักยภาพของ 
แต่ละมหาวิทยาลัย ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งใหม่ ให้อยู่ในรูปแบบมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่ไม่เป็นส่วนราชการ75 

จนกระทั่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2541 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
ได้วางเงื่อนไขการกู้เงินแก่รัฐบาลโดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
อิสระ หรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐภายใน พ.ศ. 2545 76 จึงเป็นที ่มาของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลังน าเสนอ ในหนังสือแสดง

 
 74 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 147-149. 
 75 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่มิใช่ส่วนราชการ (ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2536) 4 อ้างถึงใน สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว 
(เชิงอรรถ 9) 150-151. 
 76 Asian Development Bank, Report and recommendation of the president to the board 
of directors on a proposed loan to the Kingdom of Thailand for the higher education development 
project (pdf,1999) 29 อ้างถึงใน สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 153. 
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เจตจ านงในกรอบนโยบายเพื ่อพัฒนาในด้านการศึกษาจากเงินกู ้ธนาคารเพื ่อการพัฒนาเอเชีย   
โดยรัฐบาลยืนยันที่จะให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งมีอิสระในการบริหารงาน ภายในปีงบประมาณ 
254577 แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถด าเนินการตามเงื ่อนไขดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาก็ได้บัญญัติ
รับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไว้ คือ ก าหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล สามารถจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ และ 
ให้ด าเนินกิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว  
มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ ท าให้การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงปรากฏทั้งรูปแบบที่เป็นส่วนราชการ
และเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ จากนั ้นรูปแบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้เกิดขึ้น 
เป็นรูปธรรมมากขึ ้น เมื ่อคณะกรรมการกลั ่นกรองเร ื ่องเสนอคณะรัฐมนตรี ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 มีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติและทบวงมหาวิทยาลัยร่วมประมวลประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูปอุดมศึกษา ให้เกิด
ความชัดเจนในเรื่องของระบบ ทิศทาง และวิธีการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยที่จะเปลี่ยน
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและ
ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
โดยมีความเห็นว่า ควรให้มีการก าหนดหลักการกลางไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ทุกฉบับ78 

จนกระทั ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อว ันที่  19 สิงหาคม 2546 และเมื ่อว ันที่  
2 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบก าหนดหลักการกลางที่จะบัญญัติในร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐทุกฉบับ79 เพื ่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที ่ด ีตามหลักธรรมาภิบาล  
มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบในการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีความเชื่อมโยง 

 
 77 สมบัติ นพรัก, ทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัยภายใต้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ใน กมลพรรณ  
แสงมหาชัย (บรรณาธิการ) รูปแบบของมหาวิทยาลัยในอนาคตกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล  
(ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2545) 52–53. 

78 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะออกนอกระบบ 2546 
1-3 <https://resolution.soc.go.th/?prep_id=99193953> สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2565. 
 79 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 153-154. 
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กับนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐสามารถก ากับดูแล และตรวจสอบได้โดยกลไกของรัฐ หลักการกลาง
ดังกล่าวมีสาระส าคัญ80 ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐและ
เป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในจ านวนที่เพียงพอที่จ าเป็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั ้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย  
การบริหารวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม นโยบายของรัฐบาล และแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การผลิต
บัณฑิตต้องให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

3) ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกลไกของสภามหาวิทยาลัย
ที่จะก าหนดระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้เอง ภาย ใต้กรอบแห่ง
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 

4) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ก าหนดให้องค์ประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัยจะต้องมาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายใน และกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอก 1 คน ซึ่งจะต้องสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอ โดยการบริหารมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่
บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีต้องเป็นกระบวนการที่โปร่งใส ไม่ใช้วิธีการเลือกตั้ง 
แต่ให้ใช้วิธีการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

5) การบริหารมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
ในการออกระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางในการด าเนินกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

6) การบริหารงานบุคคล เมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐแล้ว ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานภาพ
ได้ตามความสมัครใจ หากสมัครใจเปลี ่ยนสถานภาพภายหลังกฎหมายใช้บังคับก็จะมี
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้คงสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการและสิทธิประโยซน์อื่นตามที่รัฐก าหนด ซึ่งการบริหารงานบุคคลให้ตราเป็นข้อบังคับ 
โดยมีองค์กรบริหารงานบุคคลที่บุคลากรมีส่วนร่วมยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม 

 
80 เพิ่งอ้าง 155-158. 
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(Merit System) มีระบบการประเมินผลการท างานของบุคลากรที่โปร่งใส และสถานภาพ
ของบุคลากร 

7) งบประมาณและทรัพย์สิน ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่
มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนที่เพียงพอ เพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกัน
การคุณภาพศึกษา โดยให้ถือว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายและมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้ รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง 

มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ รวมทั้ ง
อสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็น  
ที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้จัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุได้และรายได้ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหารการเงินและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
โดยไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีที ่ร ัฐก าหนด การจ่ายเงินต้องท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และมีกลไกตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

8) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และ
ระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9) การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยให้การด าเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการที่รัฐก าหนด โดยให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหา ร 
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าวิจัย และน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

10) การก ากับ ตรวจสอบ ให้มีการก ากับ ตรวจสอบโดยกลไกภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการก ากับ ตรวจสอบภายใน ให้สภามหาวิทยาลัยวางระเบียบ
และกลไกเพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โดยให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม ส่วนการก ากับตรวจสอบภายนอก ให้กระท าโดย
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลไกงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และระบบการรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไป 
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ซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือ  
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัย 

หลักการกลางตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นได้น ามาบัญญัติอยู่ในบทบัญญัติของ
กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทุกฉบับนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

2.3.2 โครงสร้างและสถานภาพของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะต้องมี

หลักการทางกฎหมายตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 บัญญัติให้การ
รับรองไว้ ดังนี้ 

มาตรา 36 ให้สถานศึกษาของรัฐที ่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็น 
นิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษา
เฉพาะทางตามมาตรา 21 

ให้สถานศึกษาดังกล่าวด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ
บริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มี เสรีภาพทางวิชาการ และอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ 

จากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถพิจารณาก าหนดองค์ประกอบทางกฎหมาย  
ที่ส าคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐออกได้เป็น 5 ประการ81 ดังต่อไปนี้ 

1) การเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ  
2) การมีสถานะเป็นองค์การมหาชน 
3) การได้รับงบประมาณจากรัฐในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป 
4) การมีความสัมพันธ์กับรัฐในลักษณะก ากับดูแล 
5) การมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดและเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ 
กล่าวโดยสรุปว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ก ากับ

ดูแลของรัฐ ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับรัฐไม่อยู่ในลักษณะ
ของการบังคับบัญชาอีกต่อไป การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบทางราชการเช่นเดียวกับที่รัฐใช้บังคับแก่ส่วนราชการอื่น ๆ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
จึงสามารถด าเนินภารกิจตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเองได้ตามที่กฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยบัญญัติให้อ านาจไว้ โดยที่การตัดสินใจส่วนใหญ่จะสิ้นสุดลงที่สภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย 

 
 81 เพิ่งอ้าง 166-207. 
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มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตั้งแต่เมื่อเริ ่มจัดตั้ง และมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้
เปลี่ยนสถานภาพมาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตั้งแต่เมื่อเริ่มจัดตั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี82 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์83 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย84 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย85 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง86 สถาบันดนตรีกัลยาณิว ัฒนา 87  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์88  ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้เปลี่ยนสถานภาพมาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล89 มหาวิทยาลัย
บูรพา90 มหาวิทยาลัยทักษิณ91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย92 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่93 มหาวิทยาลัย
พะเยา94 มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ 95 มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น96 มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์ 97 

 
 82 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533. 
 83 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535. 
 84 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540. 
 85 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540. 
 86 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541. 
 87 พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555. 
 88 พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559. 
 89 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550. 
 90 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550. 
 91 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551. 
 92 พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551. 
 93 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551. 
 94 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553. 
 95 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558. 
 96 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558. 
 97 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558. 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต98 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ99 มหาวิทยาลัยศิลปากร100 มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร์101 มหาวิทยาลัยแม่โจ้102 เป็นต้น 

เมื่อมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไม่อยู่ภายใต้ลักษณะของการบังคับบัญชาของรัฐ 
การบริหารจัดการโครงสร้างขององค์กรจึงเป็นอิสระและมีความคล่องตัวอย่างมาก โดยที่มหาวิทยาลัย
สามารถก าหนดรูปแบบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เอง รวมถึงเกิดความเป็นอิสระ
ทางวิชาการที่สามารถก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนด
เงื่อนไขการรับผู้เรียนและผู้สอนได้ ความเป็นอิสระทางด้านการบริหารงานที่การตัดสินใจในเรื่อง 
ต่าง ๆ จะกระท าผ่านทางรูปแบบของคณะกรรมการ และความเป็นอิสระทางด้านการเงินที่ไม่ต้องอยู่
ภายใต้ระเบียบของราชการ แต่จะเป็นไปตามกฎหมายจัดตั ้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ทั ้งนี้  
มหาวิทยาลัยในก าก ับของรัฐยังคงได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐอยู่103 นอกจากนี้   
ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญที่ได้รับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของนิติสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับอาจารย์ที่มีผลต่อสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการใช้
สิทธิในเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย104 

2.3.3 การบริหารงานบุคคล 
หลักการในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีแนวทาง 

โดยสรุปดังนี้ ก าหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับ
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์การประเมินและตามบัญชีเงินเดือน รวมทั้ง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด ในช่วงเวลาของ
การปรับเปลี่ยนและถ่ายโอนระบบจะมีการประเมินศักยภาพบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็ นพนักงานของ
มหาวิทยาลัย โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวขึ้นเองได้105 ทั้งนี้ 
หลักการดังกล่าวเป็นเพียงหลักการทั ่วไปเท่านั ้น ส่วนรายละเอียดของพระราชบัญญัติจัดตั้ง

 
 98 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558. 
 99 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559. 
 100 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559. 
 101 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559. 
 102 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560. 
 103 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 161-164. 

104 ภัทรสุดา วรสาร (เชิงอรรถ 10) 104-105. 
105 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (เชิงอรรถ 73) 6-7. 
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มหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาจมีความแตกต่างกันได้ตามปรัชญา
และแนวคิดของแต่ละมหาวิทยาลัย106  

ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จะเป็นไปตามข้อบังคับ
ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยที่สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้น 
คณะหนึ่ง หรือที่เรียกว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยและงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลั ย รวมถึงการ
ก าหนดแบบสัญญาทดลองปฏิบัติงาน สัญญาปฏิบัติงาน การอนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  
การพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นต้น107 

จะเห็นได้ว่า การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะเป็นไปตาม
กฎหมายจัดตั้งของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยจึงมีอิสระอย่างมากที่จะสร้าง
ระบบบริหารงานบุคคลของตนเอง โดยที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่จ าเป็นต้องก าหนดกฎเกณฑ์หรือ
ข้อปฏิบัติให้เป็นอย่างเดียวกัน และไม่ต้องน ากฎเกณฑ์ของส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ  
มาเปรียบเทียบหรืออ้างอิง ท าให้ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจึงอาจมี
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า มีความม่ันคงน้อยกว่า หรือน าสัญญาจ้างงานมาใช้ได้ เว้นแต่กรณีมีข้อก าหนดไว้
ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติจัดตั ้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เช่น กรณีการเปลี ่ยน
สถานภาพของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยที่ เป็นส่วนราชการเดิมไปสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ที่อาจต้องมีหลักประกันความมั่นคงและได้รับการปฏิบัติที่ไม่ด้อยไปกว่าที่เคยเป็นอยู่เดิมนั่นเอง 108 
โดยที่กฎหมายจัดตั้งของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจก าหนดให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่ตกอยู่
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้109 นอกจากนี้ กฎหมาย
จัดตั ้งมหาวิทยาลัยก็อาจก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์  
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานได้110  

 
106 เพิ่งอ้าง 13. 

 107 ตัวอย่างเช่น ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 11 และข้อ 12. 
 108 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว (เชิงอรรถ 9) 288. 
 109 ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  
  มาตรา 13 กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
 110 ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  
  มาตรา 12 กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
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วิจิตร ศรีสอ้าน ได้กล่าวว่า ประเทศที ่ให้มหาวิทยาลัยเป็นระบบอิสระนั้น  
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารงานบุคคลที่แตกต่างจากระบบราชการ มีการจัดระบบบริหารงาน
บุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือน  
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ การวางเกณฑ์มาตรฐานการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและการรักษาวินัย เป็นต้น ความมุ่งหมายที่ให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ  
ที่เป็นอิสระนั้นก็เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดนักวิชาการชั้นดีเข้าสู่ระบบและรักษาไว้ได้  โดยที่
ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้111  ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของนิสิตนักศึกษาซึ ่งเป็นผู ้ร ับบริการโดยตรงจากมหาวิทยาลัย โดยสรุปได้ว่า   
เมื่อมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
คุณภาพของอาจารย์มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
จากการจ้างด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีการประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดแรงจูงใจให้
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน และสร้างแรงผลักดันในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพให้แ ก่
บุคลากรที่มีแนวโน้มจะไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด112 อย่างไรก็ดี การที่อาจารย์มหาวิทยาลัยมีสถานภาพ
เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้สัญญาจ้างที่มีการประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด ควรต้อง
ค านึงถึงความเที่ยงตรงของผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินอาจารย์เหล่านั้นด้วย113 

ผู้เขียนเห็นว่า หัวใจส าคัญในการที่มหาวิทยาลัยจะวางกฎเกณฑ์ใดที่กระทบต่อ
อาจารย์มหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยพึงจะต้องให้ความคุ้มครองและก าหนดกฎเกณฑ์ที่จะสามารถ
จูงใจและพัฒนากลุ่มบุคลากรในงานทางวิชาการอย่างเหมาะสมเสียก่อน เนื่องจากบุคลากรดังกล่าว
เป็นปัจจัยที ่มีความส าคัญอย่างยิ ่งในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที ่มีคุณภาพต่อประเทศ  
อีกทั ้ง เมื ่อพิจารณาหลักการส าคัญที ่ให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีความเป็นอิสระและ  
ความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะด้านระบบบริหารงานบุคคล เป้าหมายหนึ่งก็เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรในงานทางวิชาการซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพทางวิชาการของนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 111 วิจิตร ศรีสอ้าน, ‘อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย’ (2534) 167 อุดมศึกษาอนุสาร 9, 13. 

112 ดุจเดือน ทองคณารักษ์, ‘ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของนิสิตนักศึกษาต่อการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐหรือนอกระบบราชการ’ ใน ประภัสสร ดาวะเศรษฐ์ (บรรณาธิการ) ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของ
นิสิตนักศึกษาต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหรือนอกระบบราชการ (ภาพพิมพ์ 2545) 5. 

113 นลินี มาระวงษา, ‘ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของนิสิตนักศึกษาต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐหรือนอกระบบราชการ’ ใน ประภัสสร ดาวะเศรษฐ์ (บรรณาธิการ) ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของนสิิต
นักศึกษาต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหรือนอกระบบราชการ (ภาพพิมพ์ 2545) 38. 
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2.3.4 สถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงานทางวิชาการ 
เมื่อมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย

ในก ากับของรัฐ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายของบุคลากรที่มีสถานะเป็นข้าราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัยไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.3.4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

เป็นบุคลากรที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการตั้งแต่แรก  
แต่เมื่อมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของบุคคลดังกล่าว จากเดิมที่เป็น
ข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ ่งอยู ่ภายใต้ข้อบังคับเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนดขึ้น  ในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านได้ก าหนดให้บุคคลดังกล่าว
สามารถแสดงเจตจ านงในการเปลี่ยนแปลงสถานะของตนได้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยังคง 
เปิดโอกาสให้แก่บุคลากรที่มีสถานะเป็นข้าราชการและมีความประสงค์จะด ารงต าแหน่งอยู่ในสถานะ
ข้าราชการเช่นเดิมได้แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
บุคลากรในงานทางวิชาการที ่ม ีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาภาย ใน
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐนั ้นมีจ านวนลดน้อยลง เนื ่องจากในขณะเดียวกันกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของแต่ละมหาวิทยาลัยก็มิได้ก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเข้าท างานในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเพ่ิมเติมขึ้น
แต่อย่างใด114  

2.3.4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 
ภายหลังจากที่รัฐมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย

ของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐซึ่งเป็นองค์การมหาชน  และรัฐ 
มีนโยบายปรับลดจ านวนข้าราชการ และก าหนดให้มหาวิทยาลัยที่ได้ก่อตั้งขึ้นในภายหลังมีสถานภาพ 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ บุคลากรที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเกิดขึ้นมาจาก  
2 กรณีด้วยกัน ได้แก่ กรณีแรก คือ ผู้ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐตั้งแต่เมื่อเริ่มจัดตั้ง  กรณีท่ีสอง คือ ผู้ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการ แต่ภายหลังมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
 114 กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก, ‘การคุ้มครองการท างานบุคลากรมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ’ (วิทยานิพนธ์  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556) 91-97. 
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และบุคคลดังกล่าวได้สมัครใจเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

โดยทั่วไปแล้วพนักงานมหาวิทยาลัยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติด้านการสอนและการวิจัย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยเหลือ 
โดยที่ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของแต่ละมหาวิทยาลัย อาจแบ่งประเภทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยออกเป็นกี่ประเภทก็ได้ และอาจจะมีชื่อเรียกประเภทที่แตกต่างกันในแต่ละ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2557 ข้อ 13 แบ่งประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

อย่างไรก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรในงานทางวิชาการ 
หรือที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักก าหนดให้มีชื่อเรียกว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ115 โดยที่แต่
ละมหาวิทยาลัยก็จะมีการแบ่งประเภทหรือกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่แตกต่างกัน 
ตัวอย่างเช่น  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะแบ่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ออกเป็น 3 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มคณาจารย์ กลุ ่มอาจารย์สาธิต และกลุ ่มนักว ิจ ัย โดยก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ประจ า และกลุ่มนักวิจัย 
จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว ่าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 116 พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการกลุ่มคณาจารย์ประจ าจะมีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ ศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ โดยที่การแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวให้เป็น
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย117 การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มคณาจารย์
ประจ า จะมีสองลักษณะ คือ คณาจารย์ประจ าซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มีภาระงานตามเกณฑ์ขั้นต ่าที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด และคณาจารย์ประจ าซึ่งปฏิบัติงานบางเวลาที่มีภาระงานน้อยกว่าเกณฑ์ภาระ
งานขั้นต ่าที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด118 โดยที่คณาจารย์ประจ าทั้งสองลักษณะจะมีระยะเวลาของ
สัญญาจ้างงานและเงื ่อนไขการต่อสัญญาจ้างที่แตกต่างกัน และอาจพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 
 115 ตัวอย่างเช่น ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 13 (1).  
 116 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 27. 
 117 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 28. 
 118 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 30. 
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มหาวิทยาลัยได้ เมื่อระยะเวลาตามสัญญาปฏิบัติงานสิ้นสุดลง ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน หรือถูกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน119 

จะเห็นว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับอาจารย์ที่มี
สถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะเป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยมีการก าหนดสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาจ้างภายใต้ข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอย่างเป็นอิสระ 

2.3.5 การเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้าง 
ดังที ่ได้กล่าวไปแล้วว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีความเป็นอิสระและ 

ความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารงานบุคคล สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะก าหนด
กฎเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ ท าให้กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้างของบุคลากรในงานทางวิชาการที่มีสถานะเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ใช้ในแต่ละมหาวิทยาลัยจึงมีความแตกต่างกัน โดยที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐมีจ านวนหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วน 
ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการเข้าสู่ต าแหน่งและ
รูปแบบการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการศึกษาในหัวข้อนี้ 

การเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรในงานทางวิชาการ หรือที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
มักเรียกว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ120 ก่อนที่จะเริ่มต้นด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานมีหน้าที ่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบอัตราว่างและ
งบประมาณส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนั้น  โดยจะต้องค านึงถึงแผนและกรอบ
อัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ121 

โดยที่คณะจะเป็นผู้รับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการในสังกัด ก าหนดให้คณะกรรมกรรมการบริหารคณะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก วิธีการสรรหา หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคัดเลือก122 ส าหรับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 
 119 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 92. 
 120 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 13 (1).  
 121 ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 ข้อ 7. 
 122 ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 ข้อ 10 วรรคหนึ่งและวรรคสอง. 
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สายวิชาการ โดยระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 22561 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ข้อ 11 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการอาจได้มาจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(2) บุคคลที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ 

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื ่นใดที ่คณะกรรมการนโยบายบุคลากร  
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนด 

(3) บุคคลที่ก าลังศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
หรือประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญดีเด่นเป็นพิเศษ 

(4) บุคคลทั่วไป 
ข้อ 12 ในการสรรหาและคัดเลือกจากบุคคลตามข้อ 11 นอกจากกรณีที่

ระเบียบนี้ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
(1) เปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป 
(2) วิธ ีอื ่นตามที ่คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ก าหนด 
ข้อ 13 ส าหรับบุคคลที ่ได ้ร ับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาม 

ข้อ 11 (1) ให้ส่วนงานก าหนดอัตราส าหรับบุคคลนั้นไว้ก่อนล่วงหน้าและเมื่อบุคคลนั้นส าเร็จ
การศึกษามาแล้ว ให้ขอบรรจุบุคคลนั้นเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่ากระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนการศึกษาเป็นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้ 

ข้อ 14 ในการคัดเลือกบุคคลที ่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย 
รัฐบาลต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดตามข้อ 11 (2) และ
ประสงค์จะปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนหรือไม่ก็ตาม 
หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามความต้องการของคณะ ให้คณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ด าเนินการวัดความรู้เฉพาะสาขา ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
และสัมภาษณ์ 

ข้อ 15 ในการคัดเลือกบุคคลที่ก าลังศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกหรือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติหรือประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญดีเด่นเป็นพิเศษตามข้อ 11 (3)  
ซึ่งตรงตามความต้องการของคณะ ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์พิจารณาประวัติและ
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คุณสมบัติของบุคคลนั้นก่อนด าเนินการประเมินความสามารถในการถ่ายทอดและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
และสัมภาษณ์ 

ข ้อ 16 ในการสรรหาและค ัดเล ือกบ ุคคลทั ่วไปตามข ้อ 11 (4)  
ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคัดเลือก ก่อนเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป โดยจัดท าเป็นประกาศคณะ 

การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้กระท าอย่างกว้างขวาง
เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบห้าวัน 

ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไป ให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ประเมินความรู้กาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น 
(2) ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน 
(3) ประเมินความรู้เฉพาะสาขา 
(4) ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
(5) ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
(6) สัมภาษณ์ 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า แม้ว่าระเบียบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2561 จะก าหนดให้สามารถสรรหาบุคคลเพื ่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย 
สายวิชาการ โดยอาจได้มาจากทั้งบุคคลที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานอ่ืน 
บุคคลที่ก าลังศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก หรือบุคคลทั่วไปก็ตาม แต่ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 27 ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ประจ า และกลุ่มนักวิจัย จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า123 จึงกล่าวได้ว่า บุคคลที่จะเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า แต่ไม่ปรากฏว่ากฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
ได้บัญญัติครอบคลุมไปถึงนักศึกษาระดับปริญญาเอกซึ ่งเป็นบุคลากรที ่ยังไม่ได้เข้าสู ่ต าแหน่ง  
ทางวิชาการ แต่เป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด 

หลังจากผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้นแล้ว 
อธิการบดีจะเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยลงนามในสัญญาปฏิบัติงานของ

 
 123 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 27. 
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พนักงานมหาวิทยาลัย124 ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องท าสัญญาทดลองปฏิบัติงานมีระยะเวลา
หนึ่งปี เว้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่เดิมอยู่ก่อนแล้วตามสัญญาปฏิบัติงานฉบับก่อน 
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างเวลาทดลองปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิกสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม หรืออาจมีมติยกเว้นการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
รายหนึ่งรายใดได1้25 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มคณาจารย์ประจ า  
จะมีสองลักษณะ คือ คณาจารย์ประจ าซึ ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาที ่มีภาระงานตามเกณฑ์ขั ้นต ่าที่  
สภามหาวิทยาลัยก าหนด และคณาจารย์ประจ าซึ่งปฏิบัติงานบางเวลาที่มีภาระงานน้อยกว่าเกณฑ์ภาระ
งานขั้นต ่าที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด126 โดยที่คณาจารย์ประจ าทั้งสองลักษณะจะมีระยะเวลาของ
สัญญาจ้างงานและเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

การแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งอาจารย์ สัญญาปฏิบัติงาน  
จะมีก าหนดเวลาจ้างเป็นเวลา 3 ปี เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว หากอาจารย์ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที ่สูงขึ ้น ก็จะได้รับการต่อสัญญาปฏิบัติงานได้อีกไม่เกิน  2 ครั้ง แต่ละครั้ง 
มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เมื่อครบระยะเวลาที่ได้รับการต่อสัญญาปฏิบัติงานสิ้นสุดลง หากอาจารย์ผู้นั้น 
ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ก็จะถูกพิจารณาไม่ต่อสัญญาหรือเลิกสัญญา
ปฏิบัติงาน ย้ายต าแหน่ง หรือด าเนินการอ่ืนตามที่เห็นสมควร127 

ส าหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สัญญาปฏิบัติงานจะมีก าหนดเวลาจ้างเป็นเวลา 5 ปี เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว หากอาจารย์ยังไม่ได้
รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ก็จะได้รับการต่อสัญญาปฏิบัติงานได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง 
แต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เมื่อครบระยะเวลาที่ได้รับการต่อสัญญาปฏิบัติงานสิ ้นสุดลง  
หากอาจารย์ผู้นั้นยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ก็จะถูกพิจารณาไม่ต่อสัญญา
หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน ย้ายต าแหน่ง หรือด าเนินการอ่ืนตามที่เห็นสมควร128 

จะเห็นได้ว่า ลักษณะของสัญญาปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งอาจารย์และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นการท าสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาจ้างงานที่แน่นอน กล่าวคือ เป็นกรณี 
การจ้างงานที่มีก าหนดเวลาสิ้นสุดโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง โดยบังคับให้อาจารย์

 
 124 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 18. 
 125 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 20. 
 126 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 30. 
 127 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 31. 
 128 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 32. 
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หรือผู ้ช ่วยศาสตราจารย์จะต้องท าผลงานทางวิชาการเพื ่อให้ได้ร ับแต่งตั ้งให้ด  ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการที่สูงขึ้น มิเช่นนั้นอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้นั้นก็จะถูกพิจารณาไม่ต่อสัญญาหรือ
เลิกสัญญาปฏิบัติงานได ้

ส่วนการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
ศาสตราจารย์ จะมีลักษณะของระยะเวลาในสัญญาปฏิบัติงานที่แตกต่างจากต าแหน่งอาจารย์หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ผู้ที ่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือ
ศาสตราจารย์ สัญญาปฏิบัติงานจะมีก าหนดเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีบัญชีที่บุคคลนั้นมีอายุครบ  
60 ปีบริบูรณ์ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยอาจต่อสัญญาของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่ต ้อง
เกษียณอายุต่อไปจนบุคคลนั้นมีอายุครบ 65 ปี เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย129 

ส าหรับการแต่งตั ้งคณาจารย์ประจ าซึ ่งปฏิบัติงานบางเวลา จะต้องได้รับ  
การพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะรายโดยคณะกรรมการบริหาร อีกทั้ง ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่มี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย130 การท าสัญญาปฏิบัติงานบางเวลาจะมีก าหนดเวลาจ้าง
ที่แตกต่างกันในแต่ละต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ ต าแหน่งอาจารย์ ให้ท าสัญญามีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้ท าสัญญามีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ส่วนต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้ท าสัญญามีระยะเลาไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบอายุตามสัญญาดังกล่าว อาจได้รับ 
การต่อสัญญาได้อีกตามระยะเวลาที่ก าหนด131 

จะเห็นได้ว่า การจัดการระบบบริหารงานบุคคลข้างต้น จะเป็นระบบที่เริ่มต้น
ด้วยสัญญาจ้างที่ให้บุคคลอยู่ในสถาพภาพทดลองงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ต่อมาเมื่อมีการประเมิน
หรือได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นหรือมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จนเกิดความแน่ใจว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความเหมาะสมก็จะให้ได้รับสถานภาพประจ า ลักษณะของระบบการบริหารงานบุคคล
ดังกล่าว เป็นระบบสถานภาพประจ า หรือที่เรียกว่า Tenure System เมื่อบุคคลนั้นได้รับสัญญาจ้าง
ที่เป็นสถานภาพประจ าแล้ว ก็จะสามารถด ารงต าแหน่งไดไ้ปจนกระทั่งเกษียณอายุ132 

ในประเด็นเรื่องที่ให้มีการต่ออายุสัญญาจ้างส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ที่เกษียณอายุแล้วนั้น วิจิตร ศรีสอ้าน มีข้อสังเกตว่า แนวคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
คณาจารย์ที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 
 129 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 33. 
 130 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 34. 
 131 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 35. 
 132 วิจ ิตร ศรีสอ้าน, มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.วิจ ิตร ศรีสอ้าน  
(เชิงอรรถ 48) 125. 
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หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์นั้น เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถสรรหา
อาจารย์จากที่อื่นได้ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูง 
แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในลักษณะนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงกับสาเหตุ ที ่แท้จริง  
โดย วิจิตร ศรีสอ้าน เห็นว่า การแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ที่ถูกต้องคือ การที่มหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐจะต้องจัดระบบบริหารงานบุคคลให้สามารถดึงดูดและรักษาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ให้มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย และจะต้องให้ความมั่นใจ มั่นคง และความก้าวหน้ากับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยด้วย133 

สถานการณ์ในปัจจุบันมีการวิจารณ์ในเรื ่องความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐกับอาจารย์มหาวิทยาลัยภายหลังการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสถานะทางกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทั้งรูปแบบการจ้างงานอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ที่เปลี่ยนไป จากเดิมอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นข้าราชการจะสามารถด ารงต าแหน่งได้ไปจนกว่า
จะเกษียณอายุ แต่เมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัย 
จึงต้องผูกพันอยู่ภายใต้ส ัญญาจ้างงานที ่มีหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขในสัญญาจ้างเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนดขึ้น มีผู้ให้ความเห็นไว้ว่า ภายหลังการปรับเปลี่ยนสถานะทางกฎหมาย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นการจ้างงานในรูปแบบ
สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาในการจ้างคราวละ 3 – 5 ปี ต้องมีการประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้เกิดความกังวลในกลุ่มอาจารย์
มหาวิทยาลัยว่าอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง หากปรากฏว่าตนมีพฤติกรรมต่อต้านระบบหรือ  
เห็นต่างจากผู้บริหาร จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ที่ลดลง แตกต่างจากในอดีตที่อาจารย์มีสถานะเป็นข้าราชการซึ่งมีเสรีภาพทางวิชาการมาก134 อีกทั้ง 
มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจอาศัยข้อก าหนดเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้างเป็นเหตุในการไม่ต่อสัญญาจ้าง 
อย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับของ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้บัญญัติไว้ อาจารย์ที่มี
สถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงพ้นจากต าแหน่งได้ง่ายกว่าอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ135 

 
 133 เพิ่งอ้าง 122-123. 
 134 กิจการ พรหมมา และลลิตกร พรหมมา, อาจารย์มหาวิทยาลัย (พิมพ์ครั ้งที ่ 2, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2559) 405. 
 135 สุทัศน์ ภูมิภาค, ‘ชีวิตบนเส้นด้ายของอาจารย์มหาลัยไทย ถูกไล่ออกง่าย ๆ ด้วยมุข “ไม่ต่อสัญญา”’ 
(ครูอัพเดตดอทคอม, 24 กุมภาพันธ์ 2562) <https://www.kruupdate.com/ชีวิตบนเส้นด้ายของ-อาจา/> สืบค้นเมื่อ 
13 เมษายน 2565. 
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ประเด็นเร ื ่องการก าหนดสถานะทางกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ในรูปแบบใดที่จะเป็นการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยมากที่สุด ได้มีการ
อภิปรายกันในประเทศเยอรมนี โดยประเด็นที่ผู ้อภิปรายใช้ในการหาค าตอบ คือ การตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน โดยอาศัย
บทบัญญัตขิองกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) จ านวน 2 มาตรา ได้แก ่ 

บทบัญญัติในมาตรา 5 วรรคสาม บัญญัติว่า “ศิลปะและวิชาการ การวิจัยและ
การสอนย่อมเป็นอิสระ เสรีภาพในการสอนไม่หลุดพ้นจากหน้าที่ในการให้ความภักดีต่อรัฐธรรมนูญ” 
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที ่ให้การรับรองเสรีภาพในการวิจัยและการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย  และ
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐในการให้ความคุ้มครองและไม่ก้าวล่วงเข้าไปในพรมแดนแห่งเสรีภาพดังกล่าว
โดยไม่ชอบ  และบทบัญญัติในมาตรา 33 วรรคสี่ บัญญัติว่า “การใช้อ านาจหน้าที่ที่เป็นการใช้อ านาจ
เหนือนั้น โดยหลักแล้วจะต้องมอบให้แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการสาธารณะ ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับรัฐตามกฎหมายมหาชน และเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต้องภักดีต่อรัฐ” เป็นบทบัญญัติในเรื่อง
เงื่อนไขการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายข้าราชการ (Beamtenrechtlicher Funktionsvorbehalt) 
ที่เรียกร้องว่า บุคคลที่ใช้อ านาจหน้าที่ที ่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจเหนือหรืออ านาจบังคับการ  
ฝ่ายเดียวนั้น จะต้องเป็นบุคลากรของหน่วยงานราชการ และมีความสัมพันธ์กับรัฐตามกฎหมาย
มหาชน และเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องมีความภักดีต่อรัฐ ซึ่งหมายความถึง ข้าราชการ (Der Beamte) 
นั่นเอง ในกรณีนี้จึงมีการตั้งค าถามว่า หากมีการจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยภายใต้รูปแบบของสัญญาจ้าง
แรงงานแล้ว ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับอาจารย์ตามสัญญาจ้างดังกล่าว จะกระทบต่อ
เสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือไม่ และการให้อาจารย์ตามสัญญาจ้างดังกล่าวนั้น 
ท าหน้าที่ในการสอนและการวิจัยนั้น เป็นการใช้อ านาจเหนือหรืออ านาจบังคับการฝ่ายเดียวหรือไม่ 
เนื่องจากหากเป็นการใช้อ านาจเหนือหรืออ านาจบังคับการฝ่ายเดียวแล้ว การก าหนดให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยผูกพันอยู่กับสัญญาจ้าง ย่อมเป็นการขัดกับมาตรา 33 วรรคสี่ แห่งกฎหมายพ้ืนฐาน136 

นักวิชาการในเยอรมนีส่วนใหญ่มีความเห็นไปในแนวทางว่า รัฐธรรมนูญเยอรมนี
หรือกฎหมายพื้นฐานเรียกร้องให้ต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการ เนื่องจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภารกิจด้านการสอนและการสอบเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักศึกษาได้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจึงเป็น
ความสัมพันธ์ที ่ฝ่ายหนึ่งมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่าย ดังนั ้น จึงต้องถือว่างานในทางวิชาการของ 

 
136 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องเป็นข้าราชการ : การอภิปรายปัญหาความชอบ 

ด้วยร ัฐธรรมนูญของสถานะลูกจ ้างของอาจารย์มหาว ิทยาล ัยในเยอรมนี ’ (2557) 4 วารสารนิต ิศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 772, 774-775.  
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อาจารย์ที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจเหนือ จะต้องมอบให้แก่อาจารย์ซึ่งเป็นข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ  
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในมาตรา 33 วรรคสี่ กฎหมายพื้นฐาน ได้ก าหนดข้อยกเว้นหลักการดังกล่าว
ไว้ เห็นได้จากเนื้อความของบทบัญญัติว่า “โดยหลักแล้ว” จะต้องแต่งตั้งให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เป็นการใช้อ านาจเหนือหรืออ านาจบังคับการฝ่ายเดียว แสดงให้เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าว
ก าหนดข้อยกเว้นไว้ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการก็สามารถใช้อ านาจเหนือได้เช่นกัน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสามารถจ้างอาจารย์ในสถานะลูกจ้างได้  แต่จะต้องกระท าเฉพาะในลักษณะที่
เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น กล่าวคือ มหาวิทยาลัยยังคงมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องบรรจุแต่งตั้ง
อาจารย์ในสถานะข้าราชการอยู ่ เมื ่อพิจารณาเงื ่อนไขตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว นักวิชาการ 
ส่วนใหญ่จึงเห็นว่า โดยผลของมาตรา 33 วรรคสี่ ของกฎหมายพื้นฐาน เรียกร้องให้มีการแต่งตั้ง
อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการ137 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นบทบัญญัติเรื่องเสรีภาพทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญนั้น
เรียกร้องให้มีการแต่งตั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการหรือให้ด ารงต าแหน่งตลอดชีพ กลับเป็น
ความเห็นทางวิชาการที่ยังขัดกับเนื้อหาของค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี ที่วางหลักไว้ว่า  
“ผู้ทรงเสรีภาพทางวิชาการนั้นหมายความถึงบุคคลทุกคนที่ประกอบอาชีพทางวิชาการหรือที่ต้องการ
ที่จะประกอบอาชีพทางวิชาการ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคคลทุกคนสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในเสรีภาพ
ทางวิชาการได้ แม้ว่าโดยหลักแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด
ที่จะใช้เสรีภาพทางวิชาการก็ตาม แตไ่ม่ได้หมายความว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จะไม่สามารถมี
และใช้เสรีภาพทางวิชาการได้ นอกจากนี้ ความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ทางวิชาการในประเด็นที่ว่า 
การแต่งตั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นข้าราชการเท่านั้นที่จะสามารถประกันความมั่นคงในการ
ท างานให้กับอาจารย์ได้น ั ้น ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ได้ เคยวินิจฉัยไว้ในค าพิพากษาลงว ันที่ 
17.12.1953 ว่า   

ถึงแม้ว่าบทบัญญัติเรื ่องเสรีภาพทางวิชาการในกฎหมายพื้นฐานนั้น  
จะได้รับรองความเป็นอิสระของอาจารย์มหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ 
ด้วยการก าหนดไว้ในกฎหมายข้าราชการมหาวิทยาลัยให้อาจารย์มีอิสระมากกว่าข้าราชการ
ประเภทอื่น ๆ ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามกฎหมายข้าราชการอยู่นั่นเอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยนั ้นไม่อาจอ้างบทบัญญัติ  
เรื ่องเสรีภาพทางวิชาการตามมาตรา 5 วรรคสาม กฎหมายพื้นฐาน เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว 

 
137 เพิ่งอ้าง 789-790. 
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ในต าแหน่งอาจารย์ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดและไม่สามารถใช้เสรีภาพในประการดังกล่าวเรียกร้อง
ให้ตนเองอยู่ในต าแหน่งอาจารย์ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา138 

จากค าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ว่าจะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นข้าราชการแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะประกันความมั่นคงในการ
ท างานในต าแหน่งให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการได้อย่างเด็ดขาดนั่นเอง 

ส าหรับประเด็นการก าหนดสถานะทางกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัยของไทย
ในรูปแบบใดที่จะเป็นการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการได้มากที่สุด เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 วรรคสอง 139 ซึ่งได้บัญญัติรับรอง
เสรีภาพทางวิชาการไว้เช่นเดียวกับกฎหมายพื้นฐานของเยอรมนี แต่กลับไม่ปรากฏบทบัญญัติใด 
ในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการใช้อ านาจเหนือหรือ
อ านาจบังคับการฝ่ายเดียวจะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น โดยที่มาตรา 34 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน อาจตีความได้เพียงว่า บุคคลทุกคนสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในเสรีภาพทางวิชาการได้  
แตจ่ะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นการกระท าในงานทางวิชาการ แม้เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นบุคคลกลุ่มที่มีลักษณะงานใกล้เคียงที่สุด แต่ก็ไม่อาจตีความสรุป
ได้ว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวจะต้องมีสถานะเป็นข้าราชการหรือไม่140 

การแสวงหาว่าสถานะทางกฎหมายใดทีจ่ะเหมาะสมต่อการคุ้มครองเสรีภาพทาง
วิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยในบริบทของประเทศไทยมากที่สุด มีผู้ให้ความเห็นไว้โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ความมั่นคงในการประกอบอาชีพระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นข้าราชการ 
กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสรุปไดด้ังนี้141 

กรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นข้าราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
จะคงมีอยู่ตลอดจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่อาจพ้นจากต าแหน่งได้ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ อีกท้ังการออกจากราชการหรือการสิ้นสุดของสถานะการเป็นข้าราชการจะมีเหตุ
ทีก่ฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจนแน่นอน ซ่ึงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อข้าราชการผู้นั้นตาย หรือพ้นจากราชการ

 
138 เพิ่งอ้าง 790-791. 
139 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

มาตรา 34 วรรคสอง เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่
ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็น
ต่างของบุคคลอื่น 
140 ภัทรสุดา วรสาร (เชิงอรรถ 10) 114. 
141 เพิ่งอ้าง 114-116. 
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ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเนื่องจากกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง142 โดยที่การออกจากราชการด้วยโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงนั้นก็มิใช่เรื่องที่จะกระท า
โดยง่าย แต่จะต้องด าเนินการทางวิน ัยตามขั ้นตอนและกระบวนการตรวจสอบความผิดโดย
ผู้บังคับบัญชาหลายล าดับชั้น และต้องปรากฏพยานหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีมูลความผิดจริง จึงจะลงโทษ
ทางวินัยข้าราชการได้ จึงเป็นหลักประกันว่าการสิ้นสุดของสถานะการเป็นข้าราชการจะไม่ได้เป็นไป
ตามอ าเภอใจของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ผู้ที่มีสถานะเป็นข้าราชการจึงมีความม่ันคงในต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถของตน และก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ไปตามล าดับชั้นและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยไมต่้องค านึงถึงผลการประเมินต่อสัญญาจ้าง หรือกังวลว่าการสร้างผลงาน
ทางวิชาการหรือการเสนอความเห็นทางวิชาการของตนจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ 
การงานของตนหรือไม่ 

แตกต่างกับกรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้สัญญาที่มีก าหนดเวลาแน่นอนเป็นรายปีที่มีระยะเวลาสั้น  
ไม่ต่อเนื่องตลอดจนเกษียณอายุเหมือนกับข้าราชการ การต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย การขึ้น
เงินเดือน หรือผลประโยชน์อื ่นใด จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นหลัก ท าให้
ผู ้บังคับบัญชาซึ่งท าหน้าที่ในการประเมินอาจใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ  
ในการควบคุมการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือ 
ตามความประสงค์ของผู้บังคับบัญชา แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่  
ได้อิสระ โดยใช้ระบบสัญญาและการประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลักดันให้อาจารย์มหาวิทยาลัย
พัฒนาตนเอง และแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ระบบการประเมินดังกล่าวก็ย่อมเป็น
การจ ากัดกรอบการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้มากกว่าการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสร้างสรรค์งาน
วิชาการที ่เป็นไปความสนใจของตน และจะต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นที ่แตกต่าง  

 
142 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

มาตรา 55  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(4) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 
(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
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เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลการประเมินอันเป็นเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยอาจใช้เป็นเหตุในการไม่ต่อสัญญา
และเลิกสัญญาจ้างได้ การที่พนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีหลักประกันการท างานตลอดอายุราชการ
เหมือนกับข้าราชการ จึงไม่มีหลักประกันว่าการสิ้นสุดของสัญญาจ้างจะไม่ได้เป็นไปตามอ าเภอใจของ
ผู้บังคับบัญชา ท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากมีความ 
ไม่แน่นอนว่าจะได้รับการต่อสัญญาจ้างต่อไปหรือไม่ ด้วยเหตุนี้การท างานภายใต้ความกดดันดังกล่าว 
จึงส่งผลต่อความอิสระในการท างานทางวิชาการ ท าให้อาจารย์ไม่สามารถปฏิบัติงานในฐานะ
นักวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อเสรีภาพทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  
นอกจากนี้ อาจท าให้บุคลากรที่จะเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยลดน้อยลง และเกิดปัญหา
การขาดแคลนนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถอีกด้วย143  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเด็นว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
แรงงานนั้นไม่มีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องจากอาจถูกเลิกจ้างตาม 
สัญญาจ้างแรงงานได้นั้น ประเด็นดังกล่าวได้มีการอภิปรายในเยอรมนีไว้เช่นกัน โดยข้อโต้แย้งต่อ
ความเห็นดังกล่าวได้อธิบายไว้ว่า การถูกเลิกจ้างได้ยาก (Unkündbarkeit) นั้น ไม่ใช่สิทธิพิเศษของ
ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตลอดชีพแต่อย่างใด เนื่องจากหลักการเลิกจ้างได้ยาก
ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้กับความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานในระบบกฎหมายแรงงานด้วยเช่นกัน 
โดยปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 

บทบัญญัติมาตรา 53 (2) ของสัญญาร่วมเจรจาต่อรองของลูกจ้างในหน่วยงาน
ของรัฐ (Bundesangestelltentarifvertrag; BAT) 144 บัญญัติว ่า “ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ 
ที่อยู่ภายใต้ผลบังคับใช้ของสัญญาร่วมเจรจาต่อร่องฉบับนี้ไม่อาจถูกเลิกจ้างได้เมื ่อลูกจ้างนั้นได้มี
ความสัมพันธ์ในทางจ้างแรงงานกับหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี” และบทบัญญัติมาตรา  
34 (2) ของสัญญาร่วมเจรจาต่อรองส าหรับหน่วยงานของรัฐ (Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst; TVöD) กับบทบัญญัตมิาตรา 34 (2) ของสัญญาร่วมเจรจาต่อรองในหน่วยงานของรัฐในมลรัฐ 
(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder; TV-L) ซึ ่งบัญญัติว ่า “ลูกจ้างที ่มีอายุ
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และมีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานกับหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี 
จะถูกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้ก็ต่อเมื่อนายจ้างมีเหตุเลิกจ้างกรณีพิเศษเท่านั้น” บทบัญญัติทั้งสาม
มาตราดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หลักการเลิกจ้างได้ยากหรือสถานะพิเศษเกี่ยวกับการเลิกจ้างนั้นมีอยู่

 
143 ภัทรสุดา วรสาร (เชิงอรรถ 10) 116. 
144 กฎหมายฉบับดังกล่าวต่อมาถูกยกเลิกโดยผลของการประกาศใช้ กฎหมายว่าด้วยการท าสัญญาร่วม

เจรจาต่อรองในหน่วยงานของรัฐ (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) ซึ ่งประกาศใช้เมื ่อวันที ่ 13 
กันยายน 2005. 
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ในระบบกฎหมายแรงงานด้วย ซ่ึงหมายความว่า “นายจ้างได้สูญเสียสิทธิในการเลิกสัญญาจ้างแรงงาน
ในกรณีปกติไป และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างได้ยากนั้นอาจถูกเลิกจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลพิเศษเท่านั้น ”  
จึงพิสูจน์ให้เห็นว่า หลักการเลิกจ้างได้ยากดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ในความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้าง
แรงงานด้วยเช่นกัน มิใช่เป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะบุคคลที่เป็นข้าราชการเท่านั้น นอกจากนั้น 
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนั้น ยังได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองการเลิกจ้าง (Kündigungsschutzgesetz; KSchG) โดยวางหลักไว้ 3 ประการว่า 
“การเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง การเลิกจ้างที่มีเหตุเลิกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่  
1. เหตุเลิกจ้างที่เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้เป็นลูกจ้าง 2. เหตุเลิกจ้างที่เกี่ยวกับการกระท าของลูกจ้าง และ  
3. เหตุเลิกจ้างที่เกี ่ยวกับความจ าเป็นของสถานประกอบการของนายจ้าง” ส่งผลให้การเลิกจ้าง
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน และเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองจากบทบัญญัติ
เรื ่องเสรีภาพทางวิชาการตามมาตรา 5 วรรคสาม ของกฎหมายพื้นฐาน จึงไม่ใช่เรื ่องที่กระท าได้
โดยง่ายแต่อย่างใด145  ฉะนั้น จากการศึกษาระบบกฎหมายข้าราชการและระบบกฎหมายแรงงาน
ของเยอรมนี จึงสรุปได้ว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนั้นมีเสรีภาพทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ โดยในการใช้เสรีภาพทางวิชาการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
สถานะการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด  แต่ด้วยบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญเยอรมนี โดยผลของมาตรา 33 วรรคสี่ กฎหมายพื้นฐาน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โดยหลักแล้ว
มหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นข้าราชการ146 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในระบบกฎหมายไทยเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลับไม่ปรากฏหลักการถูกเลิกจ้างได้ยากไว้ อีกทั ้งกฎหมายจัดตั ้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ส่วนใหญ่มักจะบัญญัติให้กิจการของมหาวิทยาลัยทั้งหลายไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
แรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้รับความคุ ้มครอง
เช่นเดียวกับลูกจ้างในระบบกฎหมายแรงงานที่สามารถรวมกลุ ่มกัน เป็นสหภาพ เพ่ือต่อรองกับ
ผู้บังคับบัญชาได้ เห็นได้ว่า พนักงานมหาวิทยาลัยจึงยังไม่มีหลักประกันความมั่นคงภายใต้ระบบ
สัญญาจ้างอย่างเช่นในระบบกฎหมายเยอรมนี ดังนั ้น ในบริบทประเทศไทย เมื ่อพิจารณาจาก 
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่และกิจกรรมทางวิชาการ ควรก าหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นข้าราชการ จึงจะ

 
145 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องเป็นข้าราชการ: การอภิปรายปัญหาความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของสถานะลูกจ้างของอาจารย์มหาวิทยาลัยในเยอรมนี’ (เชิงอรรถ 136) 791-792. 
146 เพิ่งอ้าง 794. 
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เหมาะสมต่อการประกันความเป็นอิสระในการท างานและคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลัย147 

ผู ้เขียนเห็นพ้องด้วยกับความเห็นข้างต้น เมื ่อพิจารณาจากความพยายาม 
ทีต่้องการผลักดันให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีความเป็นอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการที่มากขึ้น 
การแก้ไขปัญหาเรื่องข้อจ ากัดในระบบการบริหารงานบุคคล ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องยึดติดอยู่กับ
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในระบบราชการซึ่งไม่สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่
เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดเสรีภาพทางวิชาการที่จะน ามหาวิทยาลัยไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างแท้จริง แต่สถานการณ์ในปัจจุบันกลับปรากฏว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ การที่อาจารย์มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ภายใต้
รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน มีการประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างเป็นระยะ ๆ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยวางกฎเกณฑ์ไว้ ท าให้เกิดความกังวลว่าจะได้รับการต่อสัญญาจ้างหรือไม่  
การท างานภายใต้ภาวะกดดันจากความไม่แน่นอนของการต่อสัญญาจ้าง ท าให้อาจารย์ที่มีสถานะเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยจึงอาจพ้นจากต าแหน่งโดยการสิ้นสุดการจ้างได้ง่ายกว่าอาจารย์ที่มีสถานะเป็น
ข้าราชการซึ ่งสามารถครองต าแหน่งได้ตลอดจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ เมื ่อพิจารณาจาก
หลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในสถานะข้าราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกัน ในบริบทของประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะ
เป็นข้าราชการ จึงมีหลักประกันความเป็นอิสระในการท างานและได้รับการคุ ้มครองเสรีภาพ 
ทางวิชาการมากกว่าอาจารย์ที ่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื ่อปรากฏว่าในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐก าหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
แต่เมื่อพิจารณาจากหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพของอาจารย์แล้ว จึงอาจส่งผลต่อ
การคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์ จึงเกิดปัญหาว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะสามารถ
ให้สถานะการเป็นข้าราชการแก่อาจารย์ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที ่ไม ่ได้  
มีสถานภาพเป็นส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการที่พิจารณาจากแง่  
ของหลักประกันความม่ันคงในการประกอบอาชีพได้หรือไม่

 
147 ภัทรสุดา วรสาร (เชิงอรรถ 10) 116. 
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บทที่ 3 
รูปแบบการจ้างกับสถานะของบุคลากรในงานทางวิชาการ 

ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

3.1 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศไทย: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

เมื่อมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการได้เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ การเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างกับสถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงานทางวิชาการ ซึ่งต้องอยู่
ภายใต้ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งได้ก าหนดไว้อย่างแตกต่างกัน นอกจากนี้  
ยังอาจท าให้กลุ่มบุคลากรในงานทางวิชาการบางประเภทไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่พึงจะ
ได้รับ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยไม่ได้
ก าหนดครอบคลุมไว้ เมื่อในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีจ านวนหลายแห่ง เพ่ือให้การศึกษา 
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วน จึงขอศึกษากรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลัก 
 

3.1.1 โครงสร้างและสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
ภายหลังจากการเปลี ่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  

ไปเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในพุทธศักราช 2475  
ด้วยความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาประชาชนให้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มา 
ของการก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเมือง
และการปกครองแก่ประชาชน ให้เกิดความเข้าใจและพร้อมที ่จะมีส่วนร่วมในการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจัดตั้งขึ้นในพุทธศักราช 2477  
โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2476 1 ด้วยการ 
ยกฐานะโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย รวมทั้งการโอนคณะนิติศาสตร์ 
และรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาขึ ้นต่อมหาวิทยาลัยนี้ด้วย2  โดยให้มหาวิทยาลัย 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล อาจมีรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินค่าเล่าเรียน ค่าสอบไล่และ

 
1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2476 (ราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 50 ตอนที่ 1007). 
 2 วิจิตร ศรีสอ้าน, หลักการอุดมศึกษา (วัฒนาพานิช 2518) 22-24. 
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และเงินค่าบ ารุงของนักเรียนเก่า3 เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจาก
รัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนจึงแสดงถึงความเป็นอิสระของความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย 
ในระดับสูงแตกต่างจากส่วนราชการธรรมดาทั่วไป ในระยะแรกมหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดการศึกษาวิชา
กฎหมาย วิชาการเมือง วิชาเศรษฐการ และบรรดาวิชาอื่น ๆ อันเกี่ยวกับธรรมศาสตร์และการเมือง4 
การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนั้น อาจถือว่าเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ) แห่งแรก5 เนื่องจากมีสถานะเป็นเพียงนิติบุคคลที่จัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติเฉพาะ ไม่เป็นส่วนราชการมาตั้งแต่แรก อีกทั้งยังมิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ
กระทรวง ทบวง หรือกรมใด อีกด้วย จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2495 เป็นช่วงที่กลุ่มผู้มีอ านาจทาง
การเมืองต้องการที่จะควบคุมอ านาจในการดูแลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอันเป็นศูนย์รวมของ
ความรู้สมัยใหม่ จึงได้มีการตรากฎหมายเปลี่ยนแปลงสถานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้กลับเข้า
มาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ6 

ต่อมา ร ัฐได้ก  าหนดแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยร ูปแบบใหม่  
ภายใต้การรับรองโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ ่งเป็นกฎหมายแม่บท 
ในการบริหารและจัดการการศึกษา วางแนวทางในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริม 
ให้มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 
แต่อยู่ในก ากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว โดยมีการ
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น 
นิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่า
ด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น7 ส่งผลให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมีความเป็นอิสระและ
คล่องตัวมากกว่าในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการที่มีอยู่เดิม 

 
3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2476 มาตรา 7. 

 4 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2476 มาตรา 4. 
 5 ส่วนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีลักษณะเป็นองค์การมหาชนอิสระแห่งแรกของไทย  
ที่ได้รับการยอมรับรูปแบบในการจัดแบ่งองค์กรที่ใช้อ านาจมหาชนอย่างชัดเจน  จากการตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
 6 สุรพล นิติไกรพจน์ และกฤติน ดิ ่งแก้ว, มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในก ากับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559) 222. 
 7 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 5. 
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เมื ่อปณิธานสูงสุดของมหาวิทยาลัยคือ การบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงวางแนวทางให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการส าคัญ8 ได้แก่ เสรีภาพทางวิชาการ ความเสมอภาคในโอกาส 
ทางการศึกษา ความเป็นเลิศทางวิชาการมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที ่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม การน าความรู้สู่สังคม ความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล และ
การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

โครงสร้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซ่ึงมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐนั้น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่ก ากับและควบคุม9 การบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะมีอธิการบดี10เป็นผู้บังคับบัญชาสงูสุด11 
โดยมีสภาอาจารย์ที่เลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย12 ท าหน้าที ่เสนอแนะและให้
ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ประจ า และระหว่างคณาจารย์ประจ า
ด้วยกัน13  

ส าหรับการตัดสินใจเรื่องการบริหารกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ 
จะสิ ้นสุดลงที่สภามหาวิทยาลัยซึ ่งเป็นองค์การสูงสุดของมหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที ่ของสภา
มหาวิทยาลัยจะเป็นการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย14 โดยเฉพาะการก าหนดนโยบาย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อวางกฎเกณฑ์ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น 
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการอนุมัติการจัดตั้ง การรวม หรือยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

สภามหาวิทยาลัย จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มาจากทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก ดังนี้15  

 
 8 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 และมาตรา 8. 
 9 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562 มาตรา 14. 

10 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 37. 
 11 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 35. 
 12 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31. 
 13 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 32 (1)(2). 
 14 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 23. 
 15 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 20. 
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มาตรา 20 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
(2) อธิการบดี นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประธานสภาอาจารย์และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคนจากผู้ด ารงต าแหน่งรอง

อธิการบดี  
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสองคนจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี

และ หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และวิทยาลัย 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคนจากผู ้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสถาบัน และส านัก  

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสองคนจากคณาจารย์ประจ า   
ผู้ซึ่งท าการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (2) (3) 
(4) และ (5)  

(7) กรรมการสภามหาว ิทยาล ัยจ  านวนหน ึ ่ งคนจากพน ักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (2) (3) (4) และ (5)  

(8) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบห้าคน ซึ่งจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกโดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) 

จะเห็นว่า องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการ
ที่มาจากบุคคลภายนอกมากกว่าภายในมหาวิทยาลัย ในประเด็นนี้ ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ มีข้อสังเกต
ว่า การก าหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยไทยที่ก าหนดให้มีบุคคลภายนอกเป็นเสียงข้างมาก
ในสภามหาวิทยาลัย การที่บุคคลภายนอกได้รับแต่งตั้งและมีเสียงข้างมากในสภามหาวิทยาลัยนั้น 
ในทางข้อเท็จจจริงบุคคลดังกล่าวอาจไม่ใช้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องทางวิชาการโดยตรง รวมถึงไม่ต้องมี
ความรับผิดชอบในเสรีภาพทางวิชาการโดยตรงของกลุ่มคณาจารย์ จึงอาจส่งผลให้การตัดสินใจหรือ 
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มีมติในเรื ่องที่เกี่ยวข้องกับทางวิชาการที่อยู่ในอ านาจของสภามหาวิทยาลัยอาจมีปัญหาว่าขัดต่อ
เสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยได1้6   

ผู ้เขียนเห็นด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว เมื ่อพิจารณาจากการก าหนดสัดส่วน 
ของคณะกรรมการที ่มาจากบุคคลภายนอกที่มีจ านวนมากกว่าบุคคลภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
คณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายในส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
มิใช่มาจากคณาจารย์หรือบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับงานทางวิชาการเป็นหลัก จึงส่งผลต่อการ 
ให้ความเห็นชอบหรือลงมติในเรื ่องที่เกี ่ยวกับการก าหนดแนวทางหรือนโยบายทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยนั้นอาจเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากเสียงข้างมากของบุคคลภายนอกและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการโดยตรงได้ โดยเฉพาะอ านาจในการอนุมัติหลักสูตร
การศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา17 
ในขณะที่คณาจารย์ซึ ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการอันเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยตรง  
แต่กลับไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือตัดสินใจเพื่อก าหนดแนวทางที่เกี่ยวกับการเรียน 
การสอน หรือการวิจัยของตนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น หากมีการอาศัยอ านาจดังกล่าวเข้ามาแทรกแซง
การเรียนการสอนของคณาจารย์ก็อาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ได้นั่นเอง 

3.1.2 การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กระท าผ่านรูปแบบของ

คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มีชื ่อเรียกว่า คณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.)  
โดยมีองค์ประกอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังนี้  

ข้อ 5 องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ค. ที ่สภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย

เป็นประธานกรรมการ  
(2) อธิการบดีเป็นรองประธานกรรมการ  

 
 16 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
- การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย’ (รายงานการศึกษาวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 210. 

17 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 23 (11) 
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(3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่งเป็นกรรมการ  
(4) กรรมการจ านวนสองคนที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือหัวหน้า

ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยซึ่งได้รับการเลือกตั้งจาก
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย  

(5) กรรมการจ านวนหนึ่งคนที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก หรือ หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือ
ส านักซ่ึงได้รับการเลือกตั้งจากผู้อ านวยการ สถาบันหรือส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก  

(6) กรรมการจ านวนหนึ ่งคนที ่เป ็นผู้ ด  ารงต าแหน่งผ ู ้อ  านวยการ
ส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการศึกษาและที่มีหน้าที่สนับสนุน
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ส านักงานที่อธิการบดีมอบหมาย18  

(7) กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จ านวน  
ไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินห้าคนที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยข้อเสนอของอธิการบดี  

ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ผู ้ช ่วยอธิการบดีที ่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ ่งและผู ้อ านวยการกอง
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และในกรณีที่เห็นสมควรอธิการบดี 
อาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้19 

คณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) มีอ านาจหน้าทีจ่ัดท านโยบายและแผนงาน
การบริหารบุคคลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาอนุมัติ20 และด าเนินการเกี ่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานการบริหารบุคคล 
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ21 รวมถึง 

1) ก าหนดประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่ 3)  

พ.ศ. 2560 ข้อ 3. 
19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่ 2)  

พ.ศ. 2560 ข้อ 3. 
20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8. 

 21 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 9. 
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2) ก าหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษทาง
วิชาการ ค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาชีพ เงินเพ่ิม และค่าตอบแทนอ่ืนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

3) ก าหนดกรอบอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน 
รวมทั้งการพิจารณา เกลี่ยอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยระหว่างส่วนงาน 

4) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื ่อนไข และมาตรฐาน ที่เกี ่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

5) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากงานตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้
พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน รวมตลอดถึงการก ากับดูแลมาตรฐานการด าเนินการทางวินัย 

6) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานการ บริหารงานบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

7) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลพิจารณาด าเนินการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด 

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
ตัวอย่างเช่น ประกาศชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ22 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ23 ประกาศอัตราค่าจ ้างขั ้นต ่าขั ้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย 24 ส  าหรับ 
การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจะมีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ท าหน้าที่
พิจารณาการเข้าส ู ่ต  าแหน่งทางวิชาการเพื ่อเสนอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการดังกล ่าว
ประกอบด้วยประธานและกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์25 

 
 
 

 
22 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง ชื ่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2564. 
23 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร ื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  

สายวิชาการ พ.ศ. 2562. 
24 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง อัตราค่าจ้างขั้นต ่าขั ้นสูงของบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564. 
 25 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง. 

Ref. code: 25646201032247FTV



60 

3.1.3 สถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงานทางวิชาการ 
บุคลากรในงานทางวิชาการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการสอนและการวิจัย รวมถึง

กิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ไม่ได้มีเพียงแต่บุคลากร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอีกด้วย 

3.1.3.1 บุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
บุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการถือว่าเป็น

บุคลากรซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มบุคลากร
ทีม่ีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

(1) นักศึกษาปริญญาเอก 
การศึกษาในระดับปริญญาเอกแตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี

และปริญญาโทเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา 
มีความรู้พ้ืนฐานทั่วไปที่กว้างพอที่จะครอบคลุมเนื้อหาในศาสตร์สาขาวิชาที่เรียน เมื่อส าเร็จการศึกษา 
จะสามารถน าความรู้นั ้นไปใช้เป็นพื้นฐานในการท างานต่อไป ส่วนการศึกษาในระดับปริญญาโท
ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาของตน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
หรืออาจจะท าในอนาคต ส่วนการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไป  
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้คิด พัฒนา หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงเกี่ยวข้องกับ
การท าวิจัยเป็นหลัก และเป็นเรื่องเฉพาะที่ลึกซึ้งมาก ๆ เพียงเรื่องเดียว ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการท างาน ส่วนใหญ่จึงเป็นบุคคลที่อยู่ในสายอาชีพทางด้านการศึกษา
และการท าวิจัยเป็นหลักนั่นเอง26 นอกจากนี้ เหตุผลส าคัญที่จูงใจให้บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกก็คือ คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเฉพาะส าคัญส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย กล่าวคือ ผู้ที่ต้องการจะเป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกนั้น จ าเป็นต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
จึงจะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ได้ เป็นต้น27 กล่าวได้ว่า การศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกจึงนับเป็นจุดเริ ่มต้นส าคัญส าหรับผู้ที ่ต้องการจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการต่อไป 

 
 26 เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธ์ิชัย, ท าอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553) 
32-34. 
 27 จ าเนียร จวงตระกูล, เรียนปริญญาเอกอย่างไรให้ส าเร็จตามเป้าหมาย : คู่มือส าหรับนักศึกษาปริญญา
เอกหรือผู้ประสงค์จะเรียนปริญญาเอกและผู้สนใจทั่วไป (ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนช่ันแนล 2550) 11. 
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การศึกษาในระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมุ่งเน้นให้
นักศึกษาสร้างงานวิจัยที่เรียกว่า การท าดุษฎีบัณฑิต (dissertation) การศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะมี
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดการศึกษาของแต่ละศาสตร์สาขาวิชาที่แตกต่างกัน เพื ่อให้การศึกษา 
ในหัวข้อนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
เป็นแนวทางในการศึกษาในหัวข้อนี้  

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Law Program) เป็นหลักสูตร
ที่มีความเข้มข้นทางวิชาการในระดับสูง เพื่อผลิตนักวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขานิติศาสตร์ และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ความคาดหวังต่อบัณฑิตที ่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้คือ จะต้องมีความรู้ความสามารถและ
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นน าของ
ต่างประเทศ รวมทั้ง สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไปช่วยแก้ไข
ปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายให้กับสังคมและประเทศชาติ28 

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
คณะนิติศาสตร์จะเปิดรับสมัครสอบในช่วงประมาณเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ในจ านวน
ประมาณปีการศึกษาละ 20 คน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
จะเป็นไปตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษานั้น29 ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครสอบคัดเลือก ได้แก่ สาขาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวนที่รับ วิธีการสมัคร
สอบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่น าเสนอ หลักฐานประกอบการรับสมัคร การสอบ
คัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร  

ผู ้สมัครเข้าสอบคัดเลือกในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะต้องมี
คุณสมบัติทั ่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยและตามประกาศรับสมัคร 
เข้าศึกษาก าหนดไว้ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หรือมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรง
ต่อการศึกษา และไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และไม่เคย
ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิดทางวินัย ภายในระยะเวลา 

 
 28 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คู่มือนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2564 48 
<http://www.law.tu.ac.th/blog/คู่มือนักศึกษาระดับบัณ/> สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2565. 

29 ตัวอย่างเช่น ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565. 

Ref. code: 25646201032247FTV



62 

10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา30 อีกทั้งมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่ก าหนด และจะต้องมี
ความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่เสนอจากต าราต่างประเทศ  
ด้วยตนเองได้31  ผู้สมัครจะต้องท าการสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ที่ผู้สมัครประสงค์จะท าในระดับปริญญาเอก โดยด าเนินการสอบดังกล่าวโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะนิติศาสตร์ เมื่อคณะกรรมการมีมติว่าบุคคลใดจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษา
อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะเข้าศึกษาในอีกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมิได้  
เว้นแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา32 

โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 48 หน่วยกิต และมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ33 
และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ก าหนดให้ศึกษาในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 
(Methodology of Legal Research) และรายวิชา สัมมนาดุษฎีบัณฑิต (Dissertation Seminar) 
โดยไม่นับหน่วยกิต ท าให้รายวิชาที่นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการศึกษามากที่สุด ก็คือ ดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation) เป็นจ านวน 48 หน่วยกิต นอกจากนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษา โดยจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 ครั้ง34 

 
 30 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
  ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (1) ส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
  (2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
  (3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  (4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื ่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื ่นเพราะมีความผิด  
ทางวินัย ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด 
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อก าหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและดามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 
 31 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก หลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ข้อ 2. 
 32 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 24. 
 33 แผนการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาจะประกอบด้วย สองภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ  
ภาคการศึกษาที่ 2 
 34 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คู่มือนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2564 48-49 
<http://www.law.tu.ac.th/blog/คู่มือนักศึกษาระดับบัณ/> สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2565. 
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จะเห็นว่า การศึกษาตลอดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงมีระยะเวลา
ศึกษาอย่างน้อย 2 ปี และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี นอกจากนักศึกษาจะต้องมุ่งมั่นในการท าดุษฎีบัณฑิต 
และเงื่อนไขทีม่หาวิทยาลัยก าหนดแล้ว ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่นักศึกษาต้องค านึงถึง เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีจ านวนสูง ดังต่อไปนี้ กรณนีักศึกษาไทย มีค่าใช้จ่าย
เป็นเงินประมาณ 350,000 บาท ส่วนนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงินประมาณ 500,000 บาท35 ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับกรณีทีน่ักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษาเท่านั้น หากไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาได้ นักศึกษาก็จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนภาคการศึกษา 

อย่างไรก็ด ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งกองทุนข้ึนกองหนึ่ง เรียกว่า  
กองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อการท า
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที ่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ  
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมที่รายงานการประชุม (Proceeding)36 ในปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 
ในรูปแบบของการให้ทุนปริญญาเอก ตัวอย่างเช่น  

การให้ทุนสนับสนุนได้แก่ ทุนปริญญาเอก เพ่ือการวิจัย โดยมหาวิทยาลัย
จะออกประกาศเพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกเพื่อขอรับทุนในแต่ละปีการศึกษา37 
ก าหนดจ านวนการให้ทุนไว้ไม่เกิน 30 ทุน ซึ ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือน อัตราเดือนละ  
15,000 บาท โดยจ่ายเป็นครั้ง ๆ ละ 6 เดือน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ  
ณ ต่างประเทศ จ านวน 1 ครั้ง เหมาจ่ายเป็นเงิน 30,000 บาท โดยผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก
ที่รับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีระยะเวลารับทุนไม่เกิน 3 ปีการศึกษา หรือไม่เกิน  
6 ภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่จะมีสิทธิสมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อายุ 
ไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ประกาศปิดรับสมัคร 

2) จะต้องได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้พิจารณา 
ด้วยตนเอง โดยถือเป็นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นเกณฑ์  

 
 35 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก หลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ข้อ 9. 

36 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564. 
 37 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2565. 
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3) ผู้สมัครขอรับทุนที่ได้รับทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย จะต้องไม่รับ
ทุนการศึกษาทุนผู้ช่วยสอน หรือทุนวิจัยอื่นใด เช่น ทุนวิจัย นักศึกษาบัณฑิต ทุนการศึกษาในการท า
วิจัย ทุน สวทช. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุนตามท่ีคณะ/หน่วยงานก าหนด 
ยกเว้น ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจ านวน) ที่กองบริหารงานวิซา
การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

4) ผู ้สมัครขอรับทุนจะต้องสามารถท างานวิจัยตามแผนงานร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักตลอดช่วงการรับทุนอย่างเต็มเวลา (Full Time) กรณีท่ีเป็นผู้มีงานท าแล้วต้องมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและท างานวิจัยได้เต็มเวลา และตลอดเวลา
ที่ได้รับทุนปริญญาเอก เพ่ือการวิจัย 

การเบิกจ่ายเงินทุนให้แก่ผู ้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ก็ต่อเมื่อนักศึกษา 
ส่งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษา ภายในระยะเวลา 2 เดือน หลังปิดภาคการศึกษา 
และหากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับทุนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสามารถระงับทุนของผู้มีสิทธิได้รับทุนได้ในกรณี
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษา (ระงับทุนเฉพาะภาคการศึกษาที่ 
ลาพักการศึกษา) ถูกลงโทษทางวินัย ขอรับทุนอื ่น หรือไม่ประสงค์รับทุนนี้ต่อไป ไม่ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ภายใน 2 เดือนหลังปิดภาคการศึกษา (ระงับทุนเฉพาะ 
ภาคการศึกษานั้น) ได้คะแนนเฉลี่ยต ่ากว่า 3.25 ยกเว้นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ศึกษาในหลักสูตรที่ไม่มี  
การลงทะเบียนเรียน สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
เห็นสมควรให้ยกเลิกการให้ทุนต่อไปหรือคณะกรรมการพิจารณาทุนระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณา
ประเมินผลแล้วไม่สมควรให้ทุนต่อ หรือคณะกรรมการพิจารณาทุนระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ระงับทุนนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 

จากข้อก าหนดและเงื่อนไขในการรับทุนปริญญาเอกข้างต้น จะเห็นว่า 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องอุทิศเวลาให้แก่การท างานวิจัยตลอด
ช่วงการรับทุนอย่างเต็มเวลา และหากเป็นผู้ที่มีงานท าแล้วก็จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและท างานวิจัยได้เต็มเวลา และตลอดเวลาที่ได้รับทุน อีกด้วย อีกทั้ง  
เมื่อได้รับทุนปริญญาเอกแล้ว ก็จะต้องไม่รับทุนการศึกษาอ่ืน ๆ อีก ผู้เขียนเห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ท าให้นักศึกษาปริญญาเอกจึงไม่สามารถท างานประจ าอื่น ๆ ไปด้วยได้ในขณะที่รับทุนปริญญาเอก 
ส่งผลให้นักศึกษาปริญญาเอกจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อใช้ในจ่ายในการด ารงชีพมาจากการรับทุน
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เมื่อพิจารณาเงื ่อนไขการเบิกจ่ายทุนจะเห็นว่า นักศึกษา
ปริญญาเอกจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการท างานวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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และหากนักศึกษาไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ภายใน 2 เดือน  หลังปิด
ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก็สามารถท่ีจะระงับทุนดังกล่าวได้  

เมื่อพิจารณาจากลักษณะข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับทุนปริญญาเอก
ของนักศึกษาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า สถานะของนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้รูปแบบของการให้ 
ทุนปริญญาเอกนั้น เปรียบเสมือนกับสถานะความเป็นลูกจ้างในระบบกฎหมายแรงงาน ได้แก่ 
กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน38 และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์39 กล่าวคือ การที่นักศึกษา
ปริญญาเอกตกลงท างานวิจัย แม้จะเป็นผลมาจากนักศึกษาปริญญาเอกได้สมัครใจเข้าลงทะเบียนกับ
มหาวิทยาลัยก็ตาม แต่การจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัย เพ่ือขอเบิกทุนปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัย ประกอบกับการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนเพื่อตอบแทนการท างาน
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดว่านักศึกษาผู้รับทุนจะต้องสามารถท างานวิจัยตามแผนงาน
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักตลอดช่วงการรับทุนอย่างเต็มเวลา อีกท้ัง มหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายทุนให้
เมื่อนักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยเท่านั้น จึงเสมือนเป็นการก าหนดสภาพการจ้าง40 
ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก 

โดยผู ้ที ่เป็นลูกจ้างในระบบกฎหมายแรงงานจะได้รับความคุ ้มครอง 
โดยกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ โดยที ่กฎหมาย 
ทั้งสองฉบับเป็นการที่รัฐได้วางกฎเกณฑ์กลางก าหนดสภาพการจ้างและการท างานซึ่งเป็นมาตรฐาน
ขั้นต ่าในการจ้างงานของลูกจ้างไว้ นายจ้างมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้น โดยไม่สามารถ
ปฏิบัติแก่ลูกจ้างให้ต ่ากว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้  แต่สามารถปฏิบัติให้สูงกว่าที่กฎหมายบัญญัติหรือ
เป็นคุณแก่ลูกจ้างมากกว่าได้เพ่ือเป็นการดึงดูดให้ลูกจ้างสนใจที่จะเข้ามาร่วมท างานด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของการก าหนดชั่วโมงการท างาน อัตราค่าจ้างขั้นต ่าที่ออกโดยคณะกรรมการค่าจ้าง  

 
38 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

มาตรา 5 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ือ
อย่างไร  

39 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
มาตรา 5 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง 

40 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
มาตรา 5 “สภาพการจ้าง” หมายความว่า เงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน ก าหนดวันและเวลา

ท างาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื ่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี ่ยวกับการ จ้างหรือ 
การท างาน 
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แต่กลับปรากฏว่า การให้ความคุ ้มครองในการท างานแก่นักศึกษา
ปริญญาเอก มีเพียงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพื ่อตอบแทนการท างานวิจัยเท่านั้น  
โดยไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ที่ลูกจ้างในระบบกฎหมายแรงงานได้รับ อีกทั้ง 
ไม่ปรากฏว่าข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดครอบคลุม
ไปถึงนักศึกษาปริญญาเอกซึ ่งถือเป็นบุคคลากรในงานทางวิชาการอย่างหนึ ่ง ในปัจจุบันระบบ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจึงไม่ปรากฏรูปแบบการจ้างงานที่ครอบคลุมส าหรับบุคคลกลุ่มนี้  

แม้ว ่ามหาวิทยาลัยจะสนับสนุนนักศึกษาปริญญาเอกโดยการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาก็ตาม แต่ผู ้เขียนกลับเห็นว่า ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังคงมองว่า
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนั้น เป็นเพียงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่เป็นไปเพื่อประโยชน์  
ของนักศึกษาเท่านั ้น แต่ความจริงแล้วการศึกษาในระดับปริญญาเอกไม่ใช่เพียงเพื ่อประโยชน์ 
ของนักศึกษาทั้งหมด แต่ควรจะต้องพิจารณาด้วยว่า ภายหลังจากที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกแล้วนั ้น เป็นที ่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ผู ้ที ่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่  
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วมักต้องการจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ 

ผู้เขียนเห็นว่า การศึกษาปริญญาเอกในระบบการศึกษาของไทย จึงเป็น
รูปแบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้การสนับสนุนผู้ที ่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
ในช่วงระยะเวลาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเข้าสู่ระบบการ
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย การที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนนักศึกษาปริญญาเอกในรูปแบบของการ
ทุนการศึกษา จึงอาจยังไม่เพียงพอส าหรับการคุ้มครองความมั่นคงในการท างาน อีกทั้ง การที่ระบบ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีกฎเกณฑ์ท่ีมารองรับบุคคลกลุ่มนี้เพ่ือก าหนดเส้นทางในการ
พัฒนาให้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยได้รับหลักประกันความมั่นคง
ในระดับที่เพียงพอต่อการท างานและการด ารงชีพ ดังนั้น แม้ว่าระบบการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยจะมีความเป็นอิสระและคล่องตัวสูง เนื่องไม่มีบทบัญญัติใดที่เป็นกฎเกณฑ์กลางมาบังคับ
ใช้กับระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็ยังไม่สามารถดึงดูด 
ผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได ้ 

ฉะนั้น หากมองภาพนักศึกษาปริญญาเอกจัดท าวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นงาน
ด้านการวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย จะพบว่า นักศึกษาปริญญาเอกนั้นถือเป็นบุคลากร 
ในงานทางวิชาการดังเช่นเดียวกับบุคลากรประเภทอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพียงแต่ยัง
ไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ แตก่ลับไมป่รากฏรูปแบบการจ้างที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลดังกล่าว
อย่างเหมาะสมและชัดเจน ในปัจจุบันเป็นเพียงลักษณะของการให้ทุนการศึกษาเท่านั้น เมื่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมักจะเปิดรับสมัครบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกเข้าสู่
ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงมิใช่ระบบที่เป็นการ
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พัฒนาให้ผู้ที ่มีความรู้ความสามารถได้เข้าสู่วิชาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้อย่า งแท้จริง  
แต่กลับเป็นการผลักภาระด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอกให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
และการก าหนดคุณสมบัติว่าบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้นที่จะเป็นอาจารย์ได้  
ท าให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา เข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ไดย้ากข้ึน และมีแนวโน้มที่จะสนใจเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยลดน้อยลง 

นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่เส้นทางเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และ 
ได้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง เนื่องจากการส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเป็นคุณสมบัติส าคัญที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักระบุไว้ในประกาศรับสมัครอาจารย์
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาเอกอาจประสบปัญหาความไม่มั่นใจว่าเมื่อได้ตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มีจ านวนสูงด้วยตนเองแล้ว 
บุคคลนั้นจะมีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันระบบการ
เข้าสู ่เส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั ้นเป็นไปตามที่ระบบบริหารงานบุ คคลของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งก าหนดขึ้นอย่างอิสระ ในปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ความสามารถจึงมี
ความสนใจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยลดน้อยลง เนื ่องจากมองว่าระบบการเข้าเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยไม่มีความชัดเจน และยังไม่ได้รับการคุ้มครองในการท างาน ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลน
อาจารย์มหาวิทยาลัย และย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของ
ไทยในที่สุด เมื่อระบบบริหารงานบุคคลที่ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งยังไม่สามารถแก้ปัญหา
การขาดแคลนอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง หากให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง
ก าหนดเส้นทางการเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างอิสระโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์กลาง  
มาก าหนดรายละเอียดขั้นต ่า ก็จะเกิดความไม่แน่นอนของระบบการเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้างงานบุคลากร  
ในงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ซึ่งจะได้กลา่วถึงในหัวข้อถัดไป 

(2) ผู้ช่วยสอน 
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้าในระดับสูง จึงมีความพยายามที ่จะเปิดโอกาสและส่งเสริม  
ให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้มีประสบการณ์  
ในการท างานในทางวิชาการ โดยเฉพาะงานทางด้านการสอนและการวิจัย จึงได้มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา พร้อมก าหนดขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนั้น ทั้งนี้ 
ผู้ที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) อาจมีได้ทั้งบุคคลที่ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น  

Ref. code: 25646201032247FTV



68 

ลักษณะการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
เพื ่อช ่วยอาจารย์ท างาน ที ่ เร ียกว่า “ทุนผู ้ช ่วยอาจารย์” 41 มีว ัตถุประสงค์ เพื ่อให้น ักศึกษา 
มีประสบการณ์ในการท างานค้นคว้าทางวิชาการอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ในสาขาที่ตนศึกษาและ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในก าหนด มหาวิทยาลัยได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของ
ผู้รับทุนดังกล่าวว่า ผู้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นผู้ยังไม่ได้ท างาน  
เต็มเวลา รวมถึงผู้ที่อาจารย์ประสงค์จะให้ท างานต่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ ก าหนดวิธีการคัดเลือก 
โดยให้อาจารย์ที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยอาจารย์เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังก าหนด
เงื่อนไขของการให้ทุนไว้ โดยก าหนดให้นักศึกษาจะต้องท างานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ จ านวน 
48 ชั ่วโมงต่อเดือนที่ได้รับทุน และจะมีการประเมินผลการท างานทุกสิ้นเดือน หากไม่ผ่านการ
ประเมินผลมหาวิทยาลัยก็จะยกเลิกการให้ทุนดังกล่าว ส าหรับอัตราค่าตอบแทนก าหนดให้เป็นเงิน
จ านวนทุนละ 4,000 บาทต่อเดือน แต่หากนักศึกษาท างานไม่ครบตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดไว้  
ก็จะถูกหักเงินในอัตราจ านวน 80 บาทต่อชั่วโมง เว้นแต่ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา 

นอกจากทุนผู้ช่วยอาจารย์ข้างต้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า “ทุนผู้ช่วยสอน”42  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา43 ให้มีประสบการณ์ในการท าหน้าที่
ผู้ช่วยสอน ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกซ่ึง
ลงทะเบียนมาแล้วจ านวน 6 หน่วยกิต ก าหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะได้รับทุนเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อภาคการศึกษา มีวิธีการคัดเลือกโดย
ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอนเป็นผู้พิจารณา มีขอบเขตในการปฏิบัติงานกลุ่มประเภทวิชาที่
ต้องช่วยสอน ไม่น้อยกว่าจ านวน 50 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา พร้อมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และก าหนด
ภาระงานที่จะได้รับมอบหมาย เช่น การสืบค้นเนื้อหาวิชาการ เป็นผู้บรรยายทบทวน ช่วยเตรียมและ
ควบคุมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ช่วยตรวจการบ้าน ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษานอกเวลาสอน 
หรือเป็นแอดมินช่วยเหลือการสอนในระบบ Gen Next Academy หรือท าหน้าที่ “ผู้ช่วยอาจารย์

 
 41 ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนผู้ช่วยอาจารย์ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564. 
 42 ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ภาคการศึกษาที่ 1). 
 43 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 6 (2). 
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ผู้รับผิดชอบวิชา” หรือ “ผู้ช่วยกิจกรรมกลุ่ม” ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 44 และยังก าหนด
หลักเกณฑ์การระงับทุนของนักศึกษาไว้ในกรณีท่ีนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาถูกลงโทษทางวินัย ลาพัก
การศึกษา ไม่ประสงค์ร ับทุนผู ้ช่วยสอน ไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะหรือหน่วยงาน/
คณะกรรมการพิจารณาทุนเห็นควรให้ระงับทุนอีกด้วย 

ผู ้เข ียนเห็นว ่า เมื ่อพิจารณาจากข้อตกลงและเง ื ่อนไขการร ับทุน 
ที่ก าหนดให้ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่และภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย พบว่า ขอบข่ายการ
ปฏิบัติงานส่วนใหญ่นั้นจะเป็นงานด้านการสอนและทางวิชาการซึ่งถือเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย อีกทั้งลักษณะของการให้ทุนก็เป็นไปเพื่อการตอบแทนการท างานแก่ผู ้รับทุน
เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เห็นได้ว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับทุนการให้ทุนทั้งสอง
รูปแบบข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นข้อก าหนดในเรื่องลักษณะงานที่ปฏิบัติ การก าหนดเวลาการท างาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทน  ล้วนถือเป็นการก าหนดเงื่อนไขสภาพการจ้างและการท างาน
ให้แก่บุคลากรในงานทางวิชาการอย่างหนึ่ง  แต่กลับไม่ปรากฏว่ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดสถานะทางกฎหมาย 
และรูปแบบการจ้างงานของบุคลากรดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ในปัจจุบันการจ้างงานกลุ่มบุคลากร
ดังกล่าวจึงเป็นเพียงลักษณะของการให้ทุนการศึกษาเท่านั้น  

ฉะนั้น การที่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐยังไม่มีรูปแบบการจ้างงานที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ แต่เป็นผู้ทีม่ีแนวโน้มจะเข้าสู่ระบบ
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในอนาคต  เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้รับความคุ้มครองในขณะที่ท างานให้แก่มหาวิทยาลัย
ในแง่ของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การกระท าเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการให้ความ
คุ้มครองแกผู่้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและท าให้แนวโน้มที่บุคคลดังกล่าวจะให้ความสนใจ
เข้าสู ่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยในอนาคตจึงมีจ านวนลดน้อยลง เนื ่องจากถูกมองว่าระบบ 
การเข้าสู่อาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นไม่มีความชัดเจน ไม่มั ่นคง และไม่ได้ถูกวัดด้วย  
ความเสมอภาคอย่างแท้จริง  

3.1.3.2 บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น

ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ

 
 44 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับวิชา
ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561. 
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เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

(1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ในอดีตมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์ เป ็นมหาวิทยาล ัยของร ัฐที ่ เป็น 

ส่วนราชการ บุคลากรในงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้นจึงมีสถานะเป็น
ข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 จนกระทั่งมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ที่มีเจตนารมณ์ส าคัญในการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 มาเป็น
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 254745 บุคลากรประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย โดยมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 1) ศาสตราจารย์ 2) รองศาสตราจารย์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4) อาจารย์ 
ส าหรับศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนอีกได้ โดยท าเป็น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
แต่งตั ้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย46   

(2) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบ่งประเภทของ

พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
สังกัดมหาวิทยาลัย ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงาน 
สายสนับสนุนสายวิชาการ47 

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ ประเภทแรก คือ คณาจารย์ประจ า มีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ ศาสตราจารย์ 

 
45 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 4. 
46 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 70 วรรคสอง และวรรคสาม. 

 47 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 14. 
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รองศาสตราจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์  ประเภทที่สอง คือ นักวิจัย และประเภทที่สาม 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการอ่ืน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการการบริหารบุคคลก าหนด ตัวอย่างเช่น ครูกระบวนการ อาจารย์ช่วยสอน เป็นต้น 

พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละต าแหน่งจะต้องมีชื่อและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการจัดจ าแนกประเภท และสายงานของต าแหน่ง หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ผู้ด ารงต าแหน่งจะต้องมี 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะกรรมการบริหารบุคคลได้ออกประกาศมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ48 ตามมติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 จัดจ าแนกต าแหน่ง
ประเภทสายวิชาการ ในสายงานสอนและวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1) คณาจารย์ประจ า ซึ ่งมีลักษณะงานครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพชั ้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับ
ต าแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  และ
อาจารย์ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

1.1) ศาสตราจารย์ จะต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการ  
โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1.2) รองศาสตราจารย์ จะต้องด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการ 
โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี  
1.3.1) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ และ 

ได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการประเมินทดลองการปฏิบัติงานแล้ว  
มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยผ่านการประเมิน

 
 48 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่อง ชื ่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2564. 
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

1.3.2) ต ้องมีค ุณสมบัต ิเฉพาะส  าหร ับต  าแหน ่งอาจารย์   
ตามบทเฉพาะกาล และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิ ชาการ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1.4) อาจารย์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
1.4.1) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาท่ีจะมอบหมายให้สอนหรือท าวิจัย หรือ 
1.4.2) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและอยู่ระหว่าง

ศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและได้รับอนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์แล้ว (Ph.D. 
Candidate) และผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ทั้งนี ้ ส าหรับผู ้ที ่บรรจุโดยใช้วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
ก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ค.) มีมติ
ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนี้ ให้ยังคงด ารงต าแหน่งอาจารย์ต่อไปได ้

2) นักวิจัย เป็นสายงานที่ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที ่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ 
วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ ความรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรืออาจช่วย การเรียนการสอน การให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่นักศึกษา การให้บริการแก่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ต าแหน่งใน 
สายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ 

3) คร ูกระบวนการ เป ็นสายงานที ่ครอบคลุมถึงต  าแหน่งต ่าง ๆ  
ที่ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการ การจัดการศึกษา การอบรม และ การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพ 
การให้ค าปรึกษานักเรียน การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ 
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4) อาจารย์ช่วยสอน มีลักษณะงานสอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการสังคม  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คือ จะต้องได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นสาขาขาดแคลนและมีความจ า เป็น ซึ่งไม่สามารถหาผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที ่ก าหนดในมาตรฐานก าหนด ต าแหน่งอาจารย์ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารบุคคลและการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมี
เงื่อนไขต้องศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ผ่านการประเมินทดลองงาน 

ในประเด็นคุณสมบัติต าแหน่งของอาจารย์ดังกล่าวข้างต้น ผู ้เขียน 
มีข้อสังเกตว่า การก าหนดมาตรฐานก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในปัจจุบันนั้นมีข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นเกณฑ์ข้ันต ่าของวุฒิการศึกษาที่ผู้นั้นจะต้องได้รับเป็น
เป็นคุณสมบัติที ่มีลักษณะสูงขึ ้น กล่าวคือ เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งอาจารย์ไว้ 2 ประการ คือ จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้  
ในสาขาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ประการหนึ่ง หรือ เป็นผู้ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าได้ 
ไม่ต ่ากว่านี้ในสาขาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา อีกประการหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากข้อก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ในปัจจุบันที่มีเกณฑ์ขั้นต ่าของวุฒิการศึกษาไว้ว่า จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
ปริญญาโทและอยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและได้รับอนุมัติให้ท า
ดุษฎีนิพนธ์แล้ว (Ph.D. Candidate) อีกทั้ง ประกอบกับการน าคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับปริญญาโท 
มาก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ช่วยสอน ส่งผลให้ในปัจจุบันผู้ที่ต้องการจะเข้า
สู่เส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หากไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในสถานะของ Ph.D. Candidate  
ก็จะต้องเริ่มต้นการเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยสอนซึ่งต าแหน่ง
ดังกล่าวถูกบังคับโดยเงื่อนไขท่ีว่าจะต้องศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นภายใน 2 ปีนับแต่ผ่านการทดลองงาน 

มีข้อสังเกตว่า แม้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้จัดสรรงบประมาณ 
จากเงินรายได้ประจ าปีทุกปี เพ่ือเป็นการสนับสนุนทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแก่อาจารย์ประจ า 
โดยค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนจะได้รับจะแบ่งออกตามลักษณะประเภทของทุนการศึกษาทั้งในต่างประเทศ
และในประเทศ แต่ทุนการศึกษาดังกล่าวได้จ ากัดคุณสมบัติเฉพาะของผู้รับทุนเอาไว้ โดยจะมอบให้
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เฉพาะผู้ที่เป็นอาจารย์ประจ าเท่านั้น ไม่รวมถึงอาจารย์ผู้ช่วยสอนแต่อย่างใด49 จากการศึกษาระบบ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่พบว่ามีกฎเกณฑ์ใดที ่รองรับหรือให้การ
สนับสนุนกลุ ่มบุคคลดังกล่าวเพื ่อพัฒนาตนเองให้มีค ุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.1.4 การเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้าง 
การเข้าสู่ต าแหน่งการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน 

ก าหนดให้มีสถานะทางกฎหมายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคล รวมถึงการท าสัญญาจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
เพื่อเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ กิจการของ
มหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์50 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจ า จะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย51 โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคล  
จะมีเกณฑใ์นการพิจารณาคุณวุฒิ52 ดังต่อไปนี้ 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาที่
จะมอบหมายให้สอนหรือท าวิจัย หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวล
วัดผล Ph.D. Candidate แล้ว 

2) มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่จะมอบหมายให้
สอนหรือท าวิจัย และ 

3) ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
รับรอง 

 
 49 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การบรรจุและแต่งตั้ง การท าสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
2561 21-23. <http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/content/new_emp/files/support/คู ่ม ือพนักงาน.pdf> 
สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564. 
 50 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 13. 
 51 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร ื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ พ.ศ.2562. 
 52 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร ื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ พ.ศ.2562 ข้อ 17. 
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จะเห็นว่า การเข้าสู่ต าแหน่งการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จะเริ่มต้นที่ต าแหน่งอาจารย์ โดยผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว 
ฉะนั้น เกณฑ์ในการเข้าสู่ต าแหน่งที ่จ าเป็นส าหรับผู ้ที ่ต้องการจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย คือ 
จ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนั่นเอง  

เมื ่อได้ร ับการแต่งตั ้งให้เป็นอาจารย์ที ่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการแล้ว จะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา แต่ไม่เกินหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อทดลองปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาสามเดือน จะมีการประเมินผล  
การทดลองปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา โดยก่อนที่จะครบก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 
30 ว ัน จะมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัต ิงานโดยผู้ บ ังคับบัญชา หากปรากฏผลว่าผ่าน 
การประเมิน ก็จะได้รับการท าสัญญาปฏิบัติงาน แต่หากไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว ผู้นั้นก็จะพ้น  
จากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผลการประเมินยังมีข้อที่สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนาได้ ผู้บังคับบัญชาก็อาจพิจารณาสั่งขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานออกไปอีกเป็นเวลา 
ไม่เกินสามเดือนก็ได้53 

เมื ่อปรากฏผลว่าผ่านการประเมินในกระบวนการทดลองปฏิบัต ิงานแล้ว 
ในระยะแรกของการท าสัญญาการปฏิบัติงาน จะอยู่ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาจ้าง 
ที่แน่นอน และจะมีการประเมินผลจนกระทั่งได้รับการท าสัญญาจ้างจนกระทั่งเกษียณอายุ โดยมี
ระยะเวลาสัญญาการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 5 ช่วงระยะเวลาสัญญา54 ดังนี้ 

1) สัญญาการทดลองปฏิบัติงาน  
2) สัญญาระยะที ่หนึ ่ง มีก  าหนดเวลา 2 ปี  นับตั ้งแต่ว ันถัดจากวันที ่ผ ่าน 

การทดลองปฏิบัติงาน 
3) สัญญาระยะที่สอง มีก าหนดเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ระยะที่หนึ่ง 
4) สัญญาระยะที่สาม มีก าหนดเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ระยะที่สอง 
5) สัญญาระยะท่ีสี่ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาระยะที่สามจนถงึวันที่ต้อง

เกษียณอายุ 

 
53 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 32. 

 54 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 33. 
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การท าสัญญาการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ท าต่อเนื่องกันตามอายุสัญญา และ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับการท าสัญญาในแต่ละระยะเวลาของสัญญา55 จะต้องมีคุณสมบัติและ
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริหารบุคคลก าหนด 

เห็นได้ว่า รูปแบบการจ้างงานของอาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นระบบสัญญาจ้างที่จะต้องมีการประเมินตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
สัญญาจ้าง ก่อนจะได้รับสถานภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่เกษียณอายุ  โดยไม่ต้อง 
มีการท าสัญญาจ้างอีก อย่างไรก็ตาม แม้จะได้ร ับการท าจ้างในสัญญาระยะที ่สี่ ไปจนถึงวันที่
เกษียณอายุ อันเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดเวลาก็ตาม แต่การท าสัญญาจ้างดังกล่าวก็มิใช่การจ้าง 
ในรูปแบบเดียวกับอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ กล่าวคือ แม้อาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะได้รับการว่าจ้างต่อไปได้จนกว่าจะเกษียณอายุก็ตาม แต่ในช่วงเริ่มต้นที่อยู่ภายใต้
สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาก็ไม่ได้มีหลักประกันว่าสัญญาจ้างอาจารย์จะไม่สิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่น ๆ56 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 57 หรือข้อก าหนดในการท า
ผลงานวิชาการเพ่ือเป็นเหตุให้อาจารยท์ี่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง 

จากการศึกษา ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ถูกพิจารณาและก าหนด
โดยสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏว่า ในปัจจุบันการเริ่มต้นเข้าสู่ต าแหน่ง
อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ที ่จะมีสิทธิเข้ารับการคัด เลือกจะต้องเป็นผู้ที ่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 
อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) แล้วเท่านั้น ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยจึงก าหนดเส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นจากต าแหน่งอาจารย์

 
55 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 34. 

 56 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
  ข้อ 53 ประเภทของการออกท่ัวไป 
  พนักงานมหาวิทยาลัย ออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ลาออกโดยความเห็นชอบของอธิการบดีตามนโยบายลดขนาดก าลังคน 
  (4) ถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
  (5) ถูกสั่งให้ออกเพราะขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามข้อ 45 
  (6) ถูกสั่งให้ออก ตามข้อ 55 
  (7) สิ้นสุดสัญญาการปฏิบัติงาน หรือสัญญาจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญา 
 57 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 44. 
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เป็นหลัก แล้วจึงค่อยพัฒนาไปในต าแหน่งที่สูงขึ้น แต่ในทางข้อเท็จจริงแล้ว บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการสอนและกิจกรรมทางวิชาการไม่ได้มีเพียงผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น  
แต่ยังมีกลุ่มบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่ง ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอก และกลุ่มผู้ช่วยสอน  
ซึ ่งข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยยังก าหนดไม่ครอบคลุมไปถึงระบบ 
การเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้างบุคลากรในงานทางวิชาการกลุ่มนี้ จึงท าให้กลุ่มบุคลากร
ดังกล่าวไม่มีสถานะทางกฎหมายที่กฎหมายบัญญัติให้การรับรองไว้อย่างชัดเจน เป็นผลมาจากการ 
ที ่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาไม่ได้ก าหนด  
เกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยไว้ ท าให้ระบบการเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยจึงไม่มีเอกภาพและไม่มีความแน่นอน  

อีกทั ้งเมื ่อพิจารณาลักษณะของรูปแบบการให้ทุนแก่บุคลากรกลุ ่มดังกล่าว
เปรียบเทียบกับรูปแบบการจ้างงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐาน
ขั ้นต ่าในการจ้างงานแล้ว พบว่า รูปแบบการให้ทุนการศึกษานั ้นได้ก าหนดสภาพการจ้างและ 
การท างานไว้เช่นเดียวกับการท าสัญญาจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ ้มครองแรงงาน แต่กลับไม่ได้ 
มีการน ากฎหมายคุ ้มครองแรงงานมาบังคับใช้  เนื ่องจากกฎหมายจัดตั ้งมหาวิทยาลัยได้บัญญัติ 
ยกเว้นไว้ ดังนั ้น เมื ่อการบริหารงานบุคคลตามกรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ ่งเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศไทย ยังไม่ปรากฏกฎเกณฑ์กลางที่น ามาใช้กับการบริหารงาน
บุคคลเพื่อก าหนดสภาพการจ้างและการท างานขั้นต ่าที่ชัดเจน รวมถึงรูปแบบการจ้างบุคลากรในงาน
ทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ได้รับความคุ้มครองเพื่อเป็นหลักประกันในการ
ท างานอย่างเพียงพอ ปัจจุบันจึงเป็นระบบที่ไม่สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่เส้นทาง
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ เกิดปัญหาการขาดแคลนอาจารย์มหาวิทยาลัยเรื่อยมา  การศึกษา 
ถึงรูปแบบการจ้างและสถานะของบุคลากรในงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ในต่างประเทศ จึงอาจท าให้พบรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงานในงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้ 
 
3.2 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศฝรั่งเศส 
 

ระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีการแบ่งแยก
นิติบุคคลมหาชนออกจากนิติบุคคลเอกชนอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนารูปแบบในการด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยน ารูปแบบขององค์การมหาชนอิสระ
มาใช้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถตอบสนองและรองรับความเป็นอิสระแก่มหาวิทยาลัย 
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3.2.1 โครงสร้างและสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
ในระยะแรกการบริหารการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสเป็นแบบศูนย์รวมอ านาจ  

(Centralization) อยู ่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล อ านาจในการตัดสินใจเกี ่ยวกับการด าเนินงาน 
ทางการศึกษาจึงต้องได้รับอนุญาตจากส่วนกลางทั้งหมด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้บริหารการศึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ตรวจราชการ และสภาคณะที่ปรึกษา 
ช่วยบริหารงาน58  

ต่อมา ประเทศฝรั ่งเศสได้มีความพยายามปรับปรุงกลไกของระบบราชการ  
โดยให้องค์กรของรัฐในรูปแบบใหม่สามารถบริหารงานและรับผิดชอบภารกิจได้อย่างคล่องตัวและ  
มีความเป็นอิสระมากขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้เข้าใจถึงสถานภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 
จ าเป็นต้องเข้าใจถึงโครงสร้างระบบหน่วยงานทางปกครองของรัฐ รวมถึงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

ระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยกนิติบุคคล
มหาชนออกจากนิติบุคคลเอกชนอย่างเป็นระบบ รัฐสามารถเลือกรูปแบบในการด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะได้ 2 รูปแบบ59 คือ การจัดท าโดยองค์การของรัฐ และการจัดท าโดยองค์การมหาชน 

รูปแบบแรก การจัดท าบริการสาธารณะโดยองค์การของรัฐ (régie) เป็นกรณีที่
หน่วยงานของรัฐ (une collectivité publique) เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะโดยตรง จะไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคล เป็นการกระท าโดยการใช้เงินค่าใช้จ่าย บุคลากร และทรัพย์สินที่เป็นของรัฐเองในการ
จัดท าองคก์ารของรัฐ เฉพาะรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถตั้งหน่วยงานประเภทนี้ขึ้นมา
จัดท าบริการสาธารณะได้ องค์การของรัฐสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ องค์การของรัฐ
แบบทั่วไป และองค์การขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอิสระ 

ประเภทที ่หนึ ่ง คือ องค์การของรัฐแบบทั ่วไป (les régies simples) ได้แก่ 
องค์การของรัฐในส่วนกลางซึ ่งจัดตั ้งขึ ้นโดยฝ่ายปกครอง ด้วยการจัดท ากฎกระทรวง (arrêté  
ministériel) หรือจัดท าโดยรัฐกฤษฎีกา (décret) เพ่ือตอบสนองการให้บริการสาธารณะบางประเภท  
และองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบบกฎหมายฝรั่งเศสได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (collectivité locale) สามารถจัดตั้งองค์การของตนเพื่อจัดท าบริการสาธารณะในเขต
พื้นที่ตนได้ โดยผ่านทางสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (organe déliberant) เป็นผู้มีอ านาจ 

 
 58 ธงชัย สมบูรณ์, การศึกษาของประเทศยุโรป (Education in European Countries) (มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 2549) 46-47. 
 59 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ (พิมพ์ครั้งที่ 5, วิญญูชน 
2560) 81-85. 
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ในการก่อตั้งองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมติให้จัดตั้งองค์การขึ้น จากนั้นฝ่ายบริหาร 
(organe exécutif) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นผู้ด าเนินการต่อ60 

ประเภทที ่สอง คือ องค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่เป ็นอิสระ  
(les régies locales autonomes) เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ ้นตามประมวลกฎหมายเทศบาล (Code 
des Communes) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งองค์การของ
ตนเองทีเ่ป็นอิสระขึ้นมา เพ่ือแยกการจัดท าบริการสาธารณะออกไปจากระบบบริหารปกติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะอย่างคล่องตัว และมีอิสระในการด าเนินงาน 

ส าหรับการจัดท าบริการสาธารณะรูปแบบที่สอง คือ การจัดท าบริการสาธารณะ 
โดยองค์การมหาชน (l’ Établissement Public) หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “องค์การมหาชนอิสระ” หรือ
อาจมีบางท่านเรียกว่า “องค์การมหาชน”61 หรือ “องค์การสาธารณะ”62 องค์การมหาชนเป็น 
นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนที่แยกออกมาจากนิติบุคคลรัฐ (Etat) หรือนิติบุคคลที่เป็นองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ ่น (Collectivité Territoriales) ท าหน้าที ่ในการจัดท าบริการสาธารณะและ 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ63 การมีสภาพเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนั้น ท าให้องค์การมหาชนสามารถด าเนินกิจการ 
ได้ด้วยตนเอง มีบุคลากร ทรัพย์สิน และระเบียบวิธีงบประมาณของตนเอง และวางกฎเกณฑ์ทั่วไป 
เพ่ือใช้บังคับกับบุคคลและผู้ใช้บริการสาธารณะของตนได้ รวมทั้งยังมีอ านาจพิเศษซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของ
ฝ่ายปกครอง ได้แก่ อ านาจในการเวนคืนทรัพย์สินเพื่อน ามาใช้ในกิจการขององค์การ หรือการไม่น า
กระบวนการตามกฎหมายเอกชนในเรื่องล้มละลายมาใช้บังคับกับทรัพย์สินขององค์การซึ่งถือเป็น
ทรัพย์สินสาธารณะ64 

ศาสตราจารย์ Vedel และ Delvolve ได้อธิบายถึงองค์ประกอบขององค์การ
มหาชนอิสระจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ65 ดังนี้ 

 
60 Alain-Serge MESCHERIAKOFF, Droit des service publics (PUF Paris 1991) 315-317 อ ้างถ ึ ง ใน

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (เชิงอรรถ 59) 82. 
 61 โภคิน พลกุล, ‘นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส’ (2530) 6 วารสารกฎหมายปกครอง 280, 309. 
 62 อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2523) 88. 

63 Jean RIVERO, Droit Administraff. Dalloz (Paris 1985) 496 อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์  
(เชิงอรรถ 59) 83. 

64 เพิ่งอ้าง 84. 
 65 Vedel et Delvolve, Droit Administratif (Presses universitaires de France 1984) 996-1000 
อ้างถึงใน สุรพล นิติไกรพจน์, ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน  (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 2543) 110-111. 
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ประการแรก องค์การมหาชนอิสระจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐ
และส่วนราชการทั้งหลายภายใต้รัฐ และแยกต่างหากไปจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมท าให้
องค์การมหาชนอิสระสามารถมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง มีระบบบัญชีและงบประมาณเป็นเอกเทศ
ของตนเองแยกต่างหากจากส่วนราชการทั้งหลาย ตลอดจนมีอ านาจบริหารจัดการกิจการของตนได้
โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาปกติของระบบราชการ 

ประการที่สอง องค์การมหาชนอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน 
กล่าวคือ องค์การมหาชนอิสระจะต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างของอ านาจมหาชน ท าให้องค์การมหาชน
อิสระสามารถมีสิทธิพิเศษและมีอ านาจบังคับบางประการเหนือประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ การเป็น
องค์กรในภาคมหาชนมีผลท าให้องค์การมหาชนอิสระต้องอยู่ภายใต้อ านาจก ากับดูแลขององค์กรของ
รัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่งตามที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งด้วย อีกท้ังหากเกิดข้อพิพาทขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ ก็จะอยู่ในอ านาจของศาลปกครองที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับ 
การใช้อ านาจตามกฎหมายขององค์กรเหล่านี้ 

ประการที่สาม องค์การมหาชนอิสระจะมีภารกิจในการด าเนินกิจการที ่เป็น
บริการสาธารณะเฉพาะด้าน โดยมีขอบเขตจ ากัดและไม่ครอบคลุมทั่วไป ซึ่งแตกต่างกับอ านาจหนา้ที่
ของรัฐหรือภารกิจส่วนราชการทั่วไป องค์การมหาชนอิสระจะได้รับอ านาจหน้าที่เฉพาะกิจกรรม  
บางประเภทหรือด าเนินภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะเฉพาะด้านเท่านั้น จึงไม่มีอ านาจด าเนินภารกิจอื่น
ที่นอกเหนือไปจากกฎหมายจัดตั้งได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะส าหรับองค์กรนั้น ด้วยเหตุนี้ ท าให้องค์กร 
ในภาคมหาชนอื่นก็ย่อมไม่มีอ านาจก้าวล่วงไปปฏิบัติภารกิจที่ได้มีการมอบหมายไว้แล้วแก่องค์การ
มหาชนอิสระนั้นด้วยเช่นกัน 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การมหาชนอิสระแยกจากรัฐหรือองค์การปกครอง
ท้องถิ่น มาจากเหตุผลความจ าเป็นในแง่ต่าง ๆ ดังนี้66  

1) เหตุผลในแง่วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดท า เนื ่องจากกิจกรรมในทาง
วิชาการหรือศิลปะมักต้องการความเป็นอิสระ และหลักประกันในการเรียนการสอนที่รัฐจะไม่เข้าไป
แทรกแซง องค์กรที่มักจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนอิสระ ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์ภาษา  
หรือศูนย์ศิลปะแห่งชาติ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันทางวิชาชีพซึ่งมักเป็นปัญหาทางเทคนิค เช่น  
สภาหอการค้า รวมถึงกิจกรรมที่มีลักษณะชั่วคราว เช่น การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การจัดแสดงสินค้า
ระดับชาติ ก็จะก่อตั้งองค์การมหาชนอิสระองค์การหนึ่งขึ้นมารับผิดชอบ เป็นต้น 

 
 66 françois GAZIER, ‘Etude sur les établissements publics réflexions sur les catégories et les 
spécificités des établissements publics nationaux’ (1984-1985) 36 E.D.C.E. , 42-47 อ้างถึงใน สมคิด 
เลิศไพฑูรย์, ‘ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การมหาชนอิสระ’ (2532) 4 วารสารนิติศาสตร์ 59, 62-63. 
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2) เหตุผลในแง่ระบบบัญชีและงบประมาณ เนื่องจากระบบบัญชีและงบประมาณ
ที่ใช้ในหน่วยงานของรัฐนั้นมีลักษณะที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถปรับสภาพให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมิได้คาดการณ์ไว้ก่อนได้ การจัดตั้งองค์การมหาชนอิสระจึงมีเป้าหมายเพื่อให้
องค์การนั้นสามารถใช้ระบบบัญชีและงบประมาณที่มีความยืดหยุ ่น ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในทุกกรณี เช่น ห้องทดลองหนึ่งสามารถซื้อเครื่องมือในกรณีที่จ าเป็นได้ แม้ไม่ได้
ตั้งรายการนี้ไว้ในงบประมาณก็ตาม ซึ่งหากเป็นกรณีของรัฐแล้ว จะกระท าเช่นนี้ไม่ได้เลย  

3) เหตุผลในแง่ความสัมพันธ์กับรัฐ เป็นไปในลักษณะผู้ถูกควบคุมก ากับกับ 
ผู้ควบคุมก ากับ มิใช่ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา องค์การมหาชนอิสระในกรณีนี้จึงอยู่ภายใต้
อ านาจของรัฐทีเ่รียกว่า อ านาจควบคุมก ากับ (la tutelle administrative)  

4) เหตุผลในแง่ประโยชน์ของบุคลากรในองค์การมหาชนอิสระ เนื่องจากสามารถ
สรรหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับลักษณะขององค์การหรือกิจกรรมบางประเภท 
ได้ดีกว่าในระบบราชการที่เป็นการเลื่อนต าแหน่งหรือระบบอาวุโส นอกจากนี้ บุคลากรในองค์การ
มหาชนอิสระก็จะได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนมากกว่าบุคลากรในระบบราชการอีกด้วย  

กล่าวได้ว ่า การน ารูปแบบการจัดองค์กรในรูปแบบองค์การมหาชนอิสระ 
(établissement public) มาใช้กับมหาวิทยาลัย จึงสามารถตอบสนองและรองรับความประสงค์ 
ในการให้ความเป็นอิสระแก่มหาวิทยาลัยมากท่ีสุด การทีม่หาวิทยาลัยเป็นองค์กรของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้
ระบบบริหารราชการทั่วไปดังเช่นส่วนราชการอื่น ๆ อีกทั้ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐ 
ในขณะที่ส่วนราชการอ่ืน ๆ มิได้มีฐานะเช่นนั้น จึงเป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้มหาวิทยาลัย
สามารถเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ เมื่อมหาวิทยาลัยมีฐานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลเอกเทศ 
ก็ย่อมไม่อยู ่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐซึ ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลอีกนิติบุคคลหนึ่งต่างหากด้วย  
ในขณะที่ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็นองคาพยพของรัฐและไม่มีความเป็นนิติบุคคลของตนเองโดยเอกเทศ 
ก็ย่อมจ าต้องอยู่ภายใต้ระบบการบังคับบัญชาตามกลไกปกติของรัฐนั่นเอง67  

การรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั ่งเศสปรากฏในประมวล
กฎหมายการศึกษา (Code of Education) ซึ่งเป็นกฎหมายที่จัดท าขึ้นด้วยวิธีการรวบรวมบทบัญญัติที่
ใช้บังคับอยู ่ไว้เป็นหมวดหมู่ (Codification à Droit Constant) ส าหรับบทบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องกับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รวบรวมไว้ในส่วนที่ 3 (Troisième Partie) ซึ่งอาจบัญญัติขึ้นโดยรัฐบัญญัติ 
รัฐก าหนด รัฐกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวง โดยที่บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การแบ่งส่วน และ 

 
 67 สุรพล นิติไกรพจน์, ‘มหาวิทยาลัยไทยในรูปองค์การมหาชนอิสระ : กรณีตัวอย่างของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี’ ใน หนังสือรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2535) 438. 
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การบริหารองค์กรมหาวิทยาลัย จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายการศึกษา บรรพ 7 สถาบันการศึกษา
ระดับสูง (Livre VII : Les établissement  d’enseignement supérieur) ลักษณะ 1 องค์การมหาชน
อิสระด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และอาชีพ (Titre ler : Les établissements Publics à Caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel) หมวด 2 มหาวิทยาลัย (Le Universités)68 

ประมวลกฎหมายการศึกษาได้มีการรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส 
ปรากฏในมาตรา L711-2 บัญญัติว่า  

ลักษณะนี้ก าหนดหลักการซึ่งใช้บังคับกับการจัดระเบียบและการปฏบิัติ
หน้าที ่ขององค์การมหาชนอิสระด้านวิทยาศาสตร์ ว ัฒนธรรม และอาชีพ ซึ ่งได้แก่ 
มหาวิทยาลัย โดยให้ถือว่าสถาบันโพลีเทคนิคแห่งชาติเป็นมหาวิทยาลัยด้วย โรงเรียนและ
สถาบันภายนอก โรงเรียนธรรมดาขั้นสูง โรงเรียนฝรั่งเศส ณ ต่างประเทศ และสถาบัน  
ขนาดใหญ่ โดยรายการและการจัดเข้าหมวดขององค์การมหาชนอิสระด้านวิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม และอาชีพก าหนดให้ก าหนดขึ้นโดยรัฐกฤษฎีกา69 

จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการก าหนดให้มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 
มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนอิสระทางด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและอาชีพ (Les Etablissements 
Public a Caractere Scientifique, Culturel et Professionnel) โดยได้รับมอบหมายภารกิจให้ 
รับผิดชอบกิจกรรมในทางวิทยาศาสตร์การวิจัย การศึกษาและการส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นหลัก70  
เมื่อเป็นองค์การมหาชน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสแยกเป็นนิติบุคคลออกมา ไม่อยู่
ภายใต้ระบบบริหารราชการทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหาร และที่ประชุมใหญ่ก าหนดนโยบาย 
และมีอิสระในการบริหารทั้งด้านบุคลากรและด้านอื่น ๆ การเปิดให้บุคลากรภายใน นักศึกษา และ
บุคลากรภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นไปตามประมวลกฎหมายการศึกษา71 ท าให้มีการจัดการ
องค์การ การบริหารทรัพย์สิน และบริหารงานบุคคลด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยจึงสามารถเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน มีแหล่งที่มาของรายได้เป็นของตนเอง และมีงบประมาณเป็นอิสระอีกด้วย72  

 
 68 กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก, ‘การคุ้มครองการท างานบุคลากรมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ’ (วิทยานิพนธ์  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556) 115. 
 69 Code of Education Article L711-2 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 116. 
 70 สุรพล นิติไกรพจน์, ความเป็นไปได้และแนวทางการตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน  (ส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 2543) 114. 
 71 Code of Education Article L717-1 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 110. 
 72 กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 116. 
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อย่างไรก็ตาม ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยฝรั ่งเศสไม่ได้หมายความว่า
มหาวิทยาลัยฝรั่งเศสจะมีความเป็นอิสระโดยปลอดจากการควบคุมใด ๆ โดยสิ้นเชิง ในลักษณะ  
ที่เรียกว่า indépendent ไม่  แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตที่เรียกว่า autonomie กล่าวคือ เป็นอิสระ
ภายในขอบเขตของกฎหมายจัดตั้ง และภายในกรอบวัตถุประสงค์และภารกิจที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
ก าหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นการให้หลักประกันโดยกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยจากรัฐว่า รัฐจะมิก้าวล่วง
เข้ามาท าลายวิถีชีวิตอิสระอันเป็นปรัชญาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยก็ย่อมป้องกันมิให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากความเป็นอิสระดังกล่าวนี้จนเกิน
ขอบเขต ก้าวล ้าไปในเขตแดนของกิจกรรมสาธารณะด้านอื่น ๆ ที่รัฐมีหน้าที่ต้ องดูแลด าเนินการอยู่
ด ้วยเช่นกัน73 จะเห็นว่า แม้ว ่าระบบกฎหมายฝรั ่งเศสบัญญัติร ับรองให้มหาวิทยาลัยมีฐานะ 
เป็นนิติบุคคลมหาชนแยกต่างหากจากรัฐ ด้วยความมุ่งหมายส าคัญคือ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็น
อิสระจากรัฐในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวสอดคล้องกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ความเป็นอิสระเช่นว่านั ้นยังคงต้องมีการก ากับดูแลจากรัฐ 
ในบางประการเพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยอาศัยความเป็นอิสระนั้นจนเกินขอบวัตถุประสงค์และภารกิจที่
กฎหมายให้อ านาจไว้ 

3.2.2 การบริหารงานบุคคล 
เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เป็นระยะที่เริ่มมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

แห่งแรก ๆ ขึ ้นในประเทศฝรั ่งเศส เช่น มหาวิทยาลัยปารีส (Paris) แนวคิดของมหาวิทยาลัย 
ในขณะนั้นให้ความส าคัญไปที่คณาจารย์หรือนักวิชาการ โดยถือว่าบุคลากรดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมความคิดทางวิชาการได้ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นไปที่  
การพัฒนาคณาจารย์หรือนักวิชาการก่อนสิ่งอ่ืนใด74  

การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายการศึกษา (Code of Education) ด้วยการแยกระหว่างบุคลากรที ่มีฐานะเป็นอาจารย์   
-นักวิจัยมหาวิทยาลัย (Enseignants – Chercheurs) ออกจากราชการทั ่วไปตามมาตรา L952-6  
วรรค 475 โดยที ่อาจารย์  – นักว ิจ ัย หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ ( les enseignants 
–chercheurs et les enseignants) สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ศาสตราจารย์ประจ า   

 
 73 สุรพล นิติไกรพจน์, หนังสือรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์
ไพโรจน์ ชัยนาม (เชิงอรรถ 67) 439. 
 74 วิจิตร ศรีสอ้าน, หลักการอุดมศึกษา (เชิงอรรถ 2) 8. 
 75 Code of Education Article L952-6 alinea 4 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 110. 
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(Professeur des universités) และ อาจารย์ผู ้บรรยาย (Maître de conférences)76  โดยผู ้สอน
มหาวิทยาลัยจะได้รับหลักประกันความเป็นอิสระและเสรีภาพในทางวิชาการรับรองไว้ในประมวล
กฎหมายการศึกษา มาตรา L952-2 บัญญัติว่า  

อาจารย์-นักวิจัย อาจารย์ และนักวิจัย มีอิสรภาพโดยบริบูรณ์และ 
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่การสอนและการวิจัย ภายใต้บังคับ
ของหลักภาวะวิสัยหรือคุณสมบัติของบุคคลสามารถตัดสินใจโดยที่ไม่ใช้ความชอบส่วนตัว 
(Objectivité) และหลักความใจกว้างหรือสภาวะที่ยอมรับว่าบุคคลอื่นมีวิธีคิดและวิธีการใช้
ชีวิตที ่แตกต่างไปจากของตนเอง (Tolérance) โดยสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยและบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายการศึกษา และมีส่วนร่วมในการบริหาร
บุคคลของงานบุคลากรผู้สอน77 

การแต่งตั้งหรือคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบการสอนในมหาวิทยาลัย จะมีวิธีการ
ด าเนินการที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่
ต าแหน่งผู้สอนในระดับใดก็ตาม จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการซึ่งมาจาก
การสอนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับไม่ต ่ากว่าระดับที่ต้องการบรรจุแต่งตั้ง เสียก่อน ตัวอย่างเช่น  
การแต่งตั้งอาจารย์-นักวิจัยจะต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติ (Qualification)78 และการเข้าสู่ต าแหน่ง 
(Recrutement)79 

ส าหรับการลงโทษทางวินัยอาจารย์-นักวิจัย บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
การศึกษา (Code of Education) มาตรา L952-7 ก าหนดว่า  

คณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชนอิสระด้านวิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม และอาชีพ จัดตั้งเป็นองค์คณะด้านวินัย (Section Disciplinaire) เพื่อวินิจฉัย 
ด้านวินัยของอาจารย์-นักวิจัย และผู้ท าการสอนอื่น ๆ องค์คณะด้านวินัยประกอบด้วย
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของกลุ่มอาจารย์-นักวิจัย และ
กลุ่มผู้ท าการสอนอื่น ๆ จ านวนผู้แทนสอดคล้องกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการวินิจฉัย  
แต่ละกรณี องค์คณะที่วินิจฉัยต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีต าแหน่งสูงกว่าหรือเท่ากับ
บุคคลที่ถูกส่งตัวมาเบื้องหน้าคณะ และกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนจากกลุ่มบุคลากรประเภท

 
 76 เจตน์ สถาวรศีลพร, ‘สถาบันข้าราชการกับระบบวินัยและการลงโทษทางวินัย : ประสบการณ์ของ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส’ (2549) 2 วารสารวิชาการศาลปกครอง 62, 84. 
 77 Code of Education Article L952-2 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 110. 
 78 Code of Education Article L952-6 alinea 1 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 110. 
 79 Code of Education Article L952-6 alinea 2 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 110. 
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เดียวกับบุคคลที่ถูกส่งตัวมาเบื ้องหน้าคณะ โทษที่ก าหนดโดยองค์คณะด้านวินัยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการส่งตัวอาจารย์ด้วยความผิดเดียวกันไปยังศาลหรือคณะอื่นที่มีอ านาจวินิจฉัย
ตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพ80 

หากเป็นการลงโทษทางวินัยอาจารย์-นักวิจัย และบุคลากรด้านการสอนของ
สถาบันการศึกษาระดับสูง ประมวลกฎหมายการศึกษา มาตรา L952-8 ก าหนดว่า 

โทษทางวินัยที ่อาจสั่งให้บังคับใช้แก่อาจารย์-นักวิจัย และบุคลากร 
ด้านการสอนของสถาบันการศึกษาระดับสูง ได้แก่ การต าหนิติเตียน การเลื่อนขั้นช้าลง 
เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าสองปี การลดขั้น การห้ามไม่ให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลา 
ไม่เกินกว่าสองปี การห้ามมิให้ท าการสอนหรือท าการวิจัย หรือท าการสอนหรือการวิจัย 
บางประเภทในองค์การมหาชนนั้น หรือในทุก ๆ องค์การมหาชนด้านการสอนระดับสูง  
เป็นเวลาไม่เกินกว่าห้าปี ร่วมด้วยการงดจ่ายค่าตอบแทนครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมด การบังคับ  
ให้เกษียณอายุ หรือการเพิกถอนต าแหน่งอาจารย์ โดยผู้ที ่ได้รับโทษข้อที่ 6 หรือข้อที่ 7  
อาจได้รับโทษเสริมเป็นการห้ามมิให้ท ากิจกรรมใด ๆ ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
แห่งหนึ่งแห่งใดในช่วงเวลาหนึ่งหรือตลอดไป81 

3.2.3 สถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงานทางวิชาการ 
ระบบกฎหมายประเทศฝรั่งเศสสามารถจ าแนกประเภทของบุคลากรในงานทาง

วิชาการออกได้เป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกัน ได้แก่ บุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ
บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งกลุ่มบุคลากรทั้งสองประเภทดังกล่าวต่างก็ได้รับความ
คุ้มครองทางกฎหมายในบริบทที่แตกต่างกัน 

3.2.3.1 บุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
บุคลากรประเภทที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจัดเป็นกลุ่มบุคลากร

ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยจะได้รับรองสถานะทางกฎหมายและได้รับ
การจ้างงานในระดับท่ีเหมาะสมแก่การท างานในระยะเริ่มต้น 

(1) นักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้าง 
น ักศ ึกษาปร ิญญาเอกตามส ัญญาจ ้าง  (Doctorants contractuels)  

เป็นรูปแบบการท าส ัญญาจ้างที ่มีการก าหนดเวลาไว ้ล ่วงหน้า ที ่ เร ียกว ่า  Contrat à durée 
déterminée (CDD) เป็นรูปแบบในการสนับสนุนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกให้สามารถ
ท าหน้าที่ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการค่าจ้างที่เหมาะสมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

 
 80 Code of Education Article L952-7 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 111. 
 81 Code of Education Article L952-8 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 111-112. 
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ครองชีพระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก สถานะของนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างได้รับ
การรับรองไว้ใน รัฐกฤษฎีกา ที่ 2009-464 ลงวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 200982 ว่าด้วยนักศึกษา
ปริญญาเอกตามสัญญาจ้างจากสถาบันการศึกษาระดับสูงหรือสถาบันการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมการวิจัย และเตรียมความพร้อมในด้านกิจกรรมด้านการวิจัย (activités de 
recherche) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (activités de l'économie) การศึกษา (enseignement) และ
ทางวัฒนธรรม (culture) ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกผ่านสัญญาที่เรียกว่า "สัญญาจ้างปริญญาเอก" 
โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อเตรียมปริญญาเอกเข้าท าสัญญาจ้าง ส่วนการสรรหาและ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างจะด าเนินการภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในรัฐกฤษฎีกาฉบับนี้83  โดยจะได้รับคัดเลือกจากองค์การมหาชน (les établissements 
publics) ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้84 

- องค์การมหาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ (caractère scientifique)  
- องค์การมหาชนทางด้านว ัฒนธรรมและวิชาชีพ (culturel et 

professionnel)  
-  องค ์การมหาชนทางปกครองทางด ้านการศ ึกษาระด ับสูง  

(les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur)  
-  อ งค ์ ก า รมหาชนทางด ้ านว ิ ทย าศาสตร ์ และ เทค โน โลยี   

(les établissements publics scientifiques et technologiques)  
- องค์การมหาชนอื่น ๆ ที่มีภารกิจทางด้านการศึกษาระดับสูงและ 

การวิจัย (les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une 
mission d'enseignement supérieur ou de recherche) 

การท าสัญญาจ้างปริญญาเอกภายใต้รัฐกฤษฎีกาดังกล่าวจะท าเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ระบุว ันสิ ้นสุดสัญญา และกิจกรรมที ่จะมอบหมายนักศึกษาปริญญาเอก  
ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญาจ้างปริญญาเอก ลักษณะของกิจกรรมและจ านวนระยะเวลาของกิจกรรมนั้น 
สามารถแก้ไขได้ในภายหลังตามที่ผู้อ านวยการสถาบันและอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์เห็นสมควร  

 
 82 Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants  contractuels des éta-
blissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. 
 83 Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établis-
sements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 1. 
 84 Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établis-
sements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 2. 
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รัฐกฤษฎีกาดังกล่าวยังได้ก าหนดเวลาจ้างงานเป็นเวลา 3 ปี โดยอาจก าหนดให้มีระยะเวลาทดลองงาน
เป็นเวลา 2 เดือน ในระหว่างช่วงทดลองงานนี้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชย หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสัญญาปริญญาเอกนั้นก็จะสิ้นสุดลงทันทีหากไม่มีการ
ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาเอก85  

ทั ้งนี ้ หากการไม่ต่อสัญญาปริญญาเอกเกิดขึ ้นจากฝ่ายองค์การเอง  
การไม่ต่อสัญญาดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นภายใต้เงื ่อนไขที่ก าหนดและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย 
ตามที่บัญญัติไว้ในบทที่ 2 ของ XI และ XII แห่งรัฐกฤษฎีกา ที่ 86-83 ลงวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1986  
ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั ่วไปที่ใช้บังคับกับพนักงานประเภทไร้ยศ (Agent Non Titulaires de l’Etat)  
ซึ ่งเป็นลูกจ้างโดยอาศัยสัญญาจ้างตามกฎหมายมหาชน (les contractuels de droit public)86   
รัฐกฤษฎีกาดังกล่าวได้ก าหนดเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้หลายประการ ตัวอย่างเช่น เหตุไร้ความสามารถ
ทางวิชาชีพ87 หรือลูกจ้างได้ปฏิเสธการแก้ไขในสาระส าคัญของสัญญาตามที่ฝ่ายองค์การเสนอ 88  
เป็นต้น และเมื่อฝ่ายองค์การตัดสินใจที่จะเลิกจ้างก่อนครบก าหนดสิ้นสุดสัญญาจ้างที่ระบุไว้  
ฝ่ายองค์การจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้89 และจะต้อง
ระบุเหตุในการเลิกจ้างและวันสิ้นสุดสัญญาจ้างให้ทราบด้วย90 

นอกจากนี้ รวมถึงการก าหนดไปถึงข้อห้ามในการเลิกจ้างไว้ในกรณีที่
ลูกจ้างมีการรับรองทางแพทย์ในการคลอดบุตร การลาเพื่อคลอดบุตร หรือการลาเพื่อรับบุตรบุญธรรม 
ภายในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ภายหลังจากที่ใบรับรองดังกล่าวหมดอายุ ทั้งนี้  หากได้รับแจ้งการ 
เลิกจ้างก่อนที่จะมีการสังเกตว่าได้ตั้งครรภ์จากแพทย์ ก็สามารถแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ภายใน 
15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการเลิกจ้าง และให้การเลิกจ้างดังกล่าวนั้นถูกยกเลิกไป แต่หากเป็นกรณีที่  

 
 85  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 3. 
 86 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l'Etat. 
 87 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l'Etat article 45-2. 
 88 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l'Etat article 45-3. 
 89 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l'Etat article 46. 
 90 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l'Etat article 47-1. 
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การเลิกจ้างเกิดจากเหตุลงโทษทางวินัยหรือเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ หรือการคลอดบุตร 
ก็จะไม่สามารถยกเหตุดังกล่าวมาบังคับใช้เพื่อให้ยกเลิกการเลิกจ้างนั้นได้ 91 และก าหนดกฎเกณฑ์
เงื่อนไขในการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง หลักเกณฑ์การค านวณค่าชดเชย และอัตราค่าชดเชยไว้ ใน
มาตรา 51 ถึงมาตรา 55 แห่งรัฐกฤษฎีกาเดียวกัน92 

ระยะเวลาท างานของนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างบัญญัติไว้ใน 
รัฐกฤษฎีกา ที่ 2009-464 ลงวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2009 มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดเวลาท างาน 
ที่มีประสิทธิภาพประจ าปีของนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างไว้93 โดยให้น าความในรัฐกฤษฎกีา 
ที่ 2000 – 815 ลงวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 200094 ที่เก่ียวข้องกับองค์การและการลดเวลาการท างาน
ในราชการพลเรือนและในศาลยุติธรรมมาบังคับใช้ โดยก าหนดเวลาท างานที่มีประสิทธิภาพไว้ที่
จ านวน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเวลาท างานประจ าปีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจ านวน 1,607 ชั่วโมง
ต่อปี95 และในช่วงเวลาท างานนั ้นลูกจ้าง (les agents) จะต้องอยู ่ภายในบังคับของนายจ้าง 
(employeur) และต้องปฏิบ ัต ิตามค าสั ่งนายจ้าง โดยไม่สามารถประกอบอาชีพส ่วนตัวได้  
อย่างอิสระ96 และในการท างานจะต้องเคารพหลักประกันขั้นต ่าที่กฎหมายก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น  
การก าหนดชั่วโมงเวลาท างานประจ าวันจะต้องไม่เกินจ านวน 10 ชั่วโมง ระยะเวลาในวันท างานสูงสุด
ไว้ที่จ านวน 12 ชั่วโมง โดยให้มีเวลาพักอย่างน้อยจ านวน 20 นาที ก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์
ซึ่งรวมวันอาทิตย์อยู่ด้วย เป็นต้น เว้นแต่จะมีสถานการณ์พิเศษตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้เป็น
ข้อยกเว้นเท่านั้น97  

 
 91 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l'Etat article 49. 
 92 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l'Etat article 51 - article 55. 
 93  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 4. 
 94 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. 

 95 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature article 1. 
 96 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature article 2. 
 97 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature article 3. 
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โดยที่ร ัฐกฤษฎีกา ที ่ 2009-464 ลงวันที ่ 23 เมษายน ค.ศ. 2009  
บัญญัติขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาปริญญาเอกไว้ ก าหนดให้บริการของนักศึกษาปริญญาเอก
อาจอุทิศเวลาให้เฉพาะกับกิจกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมปริญญาเอกก็ได้  หรืออาจรวมถึง
กิจกรรมเสริมนอกเหนือจากกิจกรรมการวิจัยก็สามารถกระท าได้เช่นกัน นอกจากนี้ รัฐกฤษฎีกา
ดังกล่าวยังได้ก าหนดรายละเอียดของระยะเวลาที่สามารถกระท าได้ในกิจกรรมเสริมไว้ ได้แก่  

- ภารกิจด้านการสอนและการศึกษาต่อเนื่อง (mission d'enseignement, y 
compris dans le domaine de la formation continue) จ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของบริการการสอน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

- ภารกิจด้านเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคนิครวมถึงส่งเสริม
ผลงานว ิจ ัย (mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et 
technique et de la valorisation des résultats de la recherche) จ านวนไม่เกิน 32 วันท าการต่อปี  

- ภารก ิจผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญท ี ่ ด  าเน ินการในบร ิษ ัท หน ่ วยงานท ้องถิ่น  
องค์การมหาชนทางปกครอง สมาคมหรือมูลน ิธ ิ  (mission d'expertise effectuée dans une  
entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, 
une association ou une fondation) จ านวนไม่เกิน 32 วันท าการ  

ทั้งนี้ ระยะเวลารวมของกิจกรรมเสริมจากกิจกรรมการวิจัยที่มอบหมาย
ให้นักศึกษาปริญญาเอกภายใต้กรอบสัญญาจ้างจะต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของระยะเวลาท างานประจ าปี 
ที่ก าหนดในรัฐกฤษฎีกาที่ 2000 – 815 ลงวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2000 ข้างต้น98 กล่าวได้ว่า ภายใต้
สัญญาจ้างปริญญาเอกนี้รัฐกฤษฎีกาจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกสามารถท ากิจกรรมการวิจัย
ได้จ านวน 5 ใน 6 ของเวลาท างานประจ าปีนั่นเอง การมีส่วนร่วมในการทดสอบความรู้และการสอบ 
ที่เกี ่ยวข้องกับการสอนของตนนั้นจะไม่ก่อให้เกิดค่าตอบแทนเพิ่มเติมหรือลดภาระหน้าที่ในการ
ให้บริการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาปริญญาเอก99 

สัญญาจ้างปริญญาเอกนี้สามารถขยายระยะเวลาการจ้างได้จ านวน 
2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี และเมื่อปรากฏว่านักศึกษาตามสัญญาปริญญาเอก  
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายแรงงานก าหนดไว้ สัญญาปริญญาเอกก็อาจขยายระยะเวลาได้

 
 98  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 5. 
 99  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 5-1. 
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อีกเป็นเวลา 1 ปี100 หรือหากในระหว่างการด าเนินการตามสัญญาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาเอก
ได้รับประโยชน์จากการลาคลอดบุตร การลาเพื่อรับบุตรบุญธรรม การลาป่วยติดต่อกันเป็นเวลาเกิน  
4 เดือน หรือการลาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุจากการท างานหรือการลาอื่น ๆ 
ตามที่กฎหมายก าหนด ระยะเวลาของสัญญาปริญญาเอกก็อาจขยายออกไปได้เท่ากับระยะเวลาที่
นักศึกษาปริญญาเอกได้รับผลประโยชน์ แต่จะขยายระยะเวลาสูงสุดได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยที่
ระยะเวลาสะสมของส่วนขยายที่ได้รับภายใต้สัญญาปริญญาเอกจะต้องไม่เกิน 1 ปี 101 นอกจากนี้ 
นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับประโยชน์จากการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลาสูงสุด 1 ปี อีกด้วย102 
อนึ่ง ภายใต้การขยายระยะเวลาในสัญญาปริญญาเอก ระยะเวลาทั้งหมดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
นักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี ส าหรับในสถาบันหนึ่งแห่ง103 และ
แม้ว่าจะมีการขยายระยะเวลาของสัญญาปริญญาเอกด้วยเหตุตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 8-1 
ระยะเวลาของสัญญาปริญญาเอกจะต้องไม่เกินจ านวน 6 ปี104  

ในส่วนของการก าหนดค่าตอบแทนขั้นต ่าส าหรับการให้บริการของ
นักศึกษาปริญญาเอกจะถูกก าหนดโดยค าสั ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาระดับสูง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวิจัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณ105 ซึ่งจะถูกก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ลงวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2016 เกี ่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของ
นักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาปริญญาเอก106 โดยก าหนดให้นักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้าง

 
 100  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 7. 

101  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 8. 

102  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 8-1. 
 103  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 9. 
 104  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 9-1. 
 105  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 12. 
 106 Arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel. 
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ได้รับค่าตอบแทนขั้นต ่ารายเดือนจ านวน 1,758 ยูโร107 และกรณีที่นักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้าง
ได้รวมกิจกรรมเสริมเข้ากับกิจกรรมการวิจัยนั้น กฎกระทรวงดังกล่าวจึงได้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน
เพิ่มเติมประจ าปีโดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 1989 เกี่ยวกับการก าหนด
อัตราค่าจ้างส าหรับชั่วโมงเพิ่มเติม108 ส่งผลให้ในแต่ละชั่วโมงของภารกิจด้านการสอนของนักศึกษา
ปริญญาเอกตามสัญญาจ้างจะได้รับค่าตอบแทนตามระยะเวลาจริง ดังต่อไปนี้ ส าหรับบทบัญญัติทั่วไป 
ในการบรรยาย (Cours) จ านวน 61.35 ยูโร สัมมนากลุ่มย่อย (Travaux dirigés) จ านวน 40.91 ยูโร 
และสอนภาคปฏิบัติ (Travaux pratiques) จ านวน 27.26 ยูโร ส่วนกรณีหลักสูตรกฎหมาย การเมือง 
เศรษฐกิจ และบริหาร (Cours de capacité des disciplines juridiques, politiques, économiques 
et de gestion) นักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 ของ
ค่าตอบแทนส าหรับบทบัญญัติทั่วไป109 ส่วนค่าตอบแทนในแต่ละวันท างานที่นักศึกษาปริญญาเอก
ตามสัญญาจ้างได้อุทิศให้กับกิจกรรมภารกิจด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญ และภารกิจด้านการเผยแพร่
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคนิครวมถึงส่งเสริมผลงานวิจัย จะได้รับค่าตอบแทนอย่างน้อยจ านวน  
2 เท่าของอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเพิ่มเติม
จะจ่ายให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างมีก าหนดเดือนละ 1 ครั้ง110 

ในประเด็นการก าหนดเวลาที่แน่นอนของสัญญาจ้างปริญญาเอก ผู้เขียน
มีความเห็นว่า การที่ระบบกฎหมายฝรั่งเศสได้ก าหนดเวลาในการจ้างและการขยายระยะเวลาการจ้าง
ที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอนไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างดังกลา่ว
สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา แม้ว่าจะมีกรณีเหตุจ าเป็นที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถ
ขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างได้ก็ตาม แต่กฎหมายก็ได้ก าหนดขอบเขตระยะเวลาที่สามารถขยายได้
สูงสุดเอาไว้ด้วยเช่นกัน เมื่อได้ก าหนดไว้ชัดเจนโดยบทบัญญัติของกฎหมายเช่นนี้แล้ว มหาวิทยาลัย
ย่อมสามารถคาดการณ์ปริมาณของนักศึกษาปริญญาเอกที่จะส าเร็จการศึกษาและมีความพร้อมจะ
ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน
อาจารย์หรือปัญหาที่ไม่สามารถดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ดังเช่น

 
 107 Arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel 
article 1. 
 108 Arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires. 
 109 Arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures  
complémentaires article 1. 
 110 Arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel 
article 2. 

Ref. code: 25646201032247FTV



92 

สถานการณ์ในปัจจุบันที ่มหาวิทยาลัยไทยก าลังประสบปัญหาอยู ่ นอกจากนี้สิ ่งส าคัญของการ
ก าหนดเวลาที่แน่นอนในการสิ้นสุดของสัญญาจ้าง หากเป็นกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการท าสัญญาจ้าง
ปริญญาเอกไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที ่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือปฏิบัติ 
ไม่ตรงตามข้อสัญญาก าหนด เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลง ก็ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลอ่ืน
ที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ระบบของสัญญาจ้างปริญญาเอกต่อไป ดังนั้น การก าหนดสภาพการจ้างงาน
ในรูปแบบของสัญญาจ้างปริญญาเอกที่มีก าหนดเวลาแน่นอน จึงเป็นระบบที่สามารถกระจายโอกาส
ให้แก่นักศึกษาคนอื ่น ๆ อีกด้วย และการที ่ระบบกฎหมายฝรั ่งเศสมีกฎเกณฑ์กลางก าหนด  
สภาพการจ้างและการท างานส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกไว้เป็นการเฉพาะ ย่อมเป็นการให้  
ความคุ ้มครองการท างานของนักศึกษาปริญญาเอกให้สามารถปฏิบัติงานในสถานะลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันก็สามารถศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยไปด้วย ถือเป็นหลักประกัน
ความมั่นคงในอาชีพให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้ง การที่ระบบกฎหมายฝรั ่งเศสสร้างรูปแบบสัญญาจ้างส าหรับ
นักศึกษาปริญญาเอกขึ้น โดยให้เป็นสัญญาจ้างงานในงานทางวิชาการซึ่งก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
สภาพการจ้างขั้นต ่า อัตราค่าตอบแทนขั้นต ่า พร้อมทั้งสวัสดิการด้านสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุน
การศึกษาและค่าใช้จ่ายในการครองชีพ เป็นระยะเวลา 3 ปี ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก ด าเนินการ 
ในรูปแบบของสัญญาจ้างงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด การให้ความคุ้มครองและการให้สทิธิ
ประโยชน์แก่นักศึกษาในขณะที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอกภายใต้สัญญาจ้าง จึงเสมือนเป็น 
การประกอบอาชีพอย่างหนึ่งที่มีสถานะดั่งเช่นลูกจ้าง ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และเป็นการ
วางระบบส าหรับบุคคลที่มีความมุ่งมั่นจะเข้าสู่สถานะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส  

ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ระบบการจ้างนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้รูปแบบ
สัญญาจ้างที ่มีก าหนดเวลาแน่นอนในระบบกฎหมายฝรั ่งเศส ถือเป็นจุดเริ ่มต้นของเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการสายอาชีพ หรือที่เรียกว่า Career Path ซึ่งหมายถึง เส้นทางความก้าวหน้า 
ในการท างานที่น าจะไปสู่ต าแหน่งส าคัญของหน่วยงาน โดยแสดงให้เห็นถึงข้อก าหนดในการสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานในแต่ละต าแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่การครองต าแหน่งที่
สูงขึ้น111 เมื่อมีการก าหนดระบบของเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว บุคลากรก็จะทราบว่าตนเอง
สามารถเติบโตหรือเลื ่อนไปด ารงต าแหน่งใดในระดับที ่ส ูงขึ้น และจะต้องพัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติเฉพาะ และประสบการณ์ในการท างานอย่างไรเพื่อจะก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น112 

 
 111 ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ., การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (บริษัท 
อัพทรูยู ครีเอทนิว จ ากัด 2556) 8. 
 112 เพิ่งอ้าง 9. 
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จึงเห็นว่า ในระบบกฎหมายฝรั ่งเศส ต าแหน่งนักศึกษาปริญญาเอก 
ตามสัญญาจ้างเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางความก้าวหน้าในการท างานของอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย 
โดยให้นักศึกษาปริญญาเอกสั่งสมประสบการณ์ในด้านการสอนและกิจกรรมทางทางวิชาการอื่น ๆ  
ในระหว่างที่ก าลังศึกษาปริญญาเอกไปด้วย การจ้างงานนักศึกษาปริญญาเอกจึงเป็นการจ้างงาน
บุคลากรในงานทางวิชาการในต าแหน่งเริ่มต้น เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว  
ก็จะก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งถัดไปที่สูงขึ ้น การสร้างระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัย โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงเป็นประโยชน์กับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจและรักษาให้กลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงและมีแนวโน้มจะเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เกิดแรงจูงใจและพัฒนา
ตนเองเพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบได้อย่างชัดเจน 

(2) ผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยช่ัวคราว  
ผ ู ้ช ่วยด ้านการสอนและการว ิจ ัยช ั ่วคราว  (Attaché Temporaire 

d'Enseignement et de Recherche หรือ ATER) เป็นต าแหน่งที ่ได้ร ับการบัญญัติร ับรองไว้ใน 
รัฐกฤษฎีกา ที่ 88-654 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 เรื ่อง การรับสมัครผู้ช่วยการสอนและ 
การวิจัยชั่วคราวในองค์การมหาชนทางด้านการศึกษาระดับสูง โดยที่องค์การมหาชนทางด้านการศึกษา
ระดับสูง (Les établissements publics d'enseignement supérieur) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาระดับสูง (ministre chargé de l'enseignement supérieur) 
อาจท าสัญญาจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐกฤษฎีกาก าหนด โดยให้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราวเป็นสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอนได้113 การด าเนินการ
สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งจะเป็นอ านาจหน้าที่ของประธาน (président) หรือผู้อ านวยการ (directeur) 
ขององค์การมหาชนทางด้านการศึกษาระดับสูง โดยการท าสัญญาจ้างบุคลากรในต าแหน่งดังกล่าว 
จะอยู่ภายใต้รูปแบบของสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาจ้างที่แน่นอน การก าหนดเวลาการจ้างในแต่ละ
สัญญาอาจมีความแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับสถานะและคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย และอาจมี 
การต่อสัญญาจ้างได้เป็นคราวๆ ไป แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื ่อนไขที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ภายใต้ 
รัฐกฤษฎีกาเดียวกันจะก าหนดเวลาของสัญญาจ้างข้ันสูงสุดไว้ รวมถึงวาระการด ารงต าแหน่งด้วย114  

 
 113  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 1. 
 114  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 3. 
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รัฐกฤษฎีกาดังกล่าวได้ก าหนดคุณสมบัติของผู ้ที ่จะสามารถสมัคร 
ในต าแหน่งผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราวไว้หลายประเภทด้วยกัน โดยผู้สมัครจะต้องอยู่  
ในสถานะใดสถานะหนึ่งตามที่รัฐกฤษฎีกาก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขของผู้สมัคร 115 รัฐกฤษฎีกาฉบับนี้ 
ได้เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ว่าสามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้
ภายในระยะเวลา 1 ปี116 นอกจากนี้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
ดูแลการวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการสอบแข่งขันเพ่ือการสรรหาในสถาบันการศึกษาระดับสูง117 ก็สามารถ
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในการท าสัญญาจ้างประเภทนี้ได้เช่นกัน และหากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  
ให้ด ารงต าแหน่งก็จะมีก าหนดเวลาจ้างงานไม่เกิน 1 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกหนึ่งครั้งเป็น
ระยะเวลา 1 ปี118 ผู้ที ่จะสมัครในต าแหน่งผู้ช่วยการสอนและการวิจัยชั่วคราว จึงมักจะลงสมัคร
ต าแหน่งดังกล่าวนี้ในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาเอก119 

ผู ้ช ่วยการสอนและการวิจ ัยช ั ่วคราวจะมีขอบเขตการปฏิบ ัต ิงาน 
เป็นหลักตามที่รัฐกฤษฎีกาก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ ก าหนดให้มีชั ่วโมงการบรรยาย  (cours) จ านวน  
128 ชั่วโมง สัมมนากลุ่มย่อย (dirigés) จ านวน 192 ชั่วโมง และการสอนภาคปฏิบัติ (pratiques) 
จ านวน 228 ชั่วโมง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนในการมีส่วนร่วมในการทดสอบ
ความรู ้ (contrôle des connaissances) และการสอบ (examens) จะไม่ก่อให้เกิดค่าตอบแทน
เพิ ่มเติมหรือไปลดภาระหน้าที ่ในการปฏิบัติงานตามที ่ได้ก าหนดไว้เป็นหลักข้างต้นได้ ทั ้งนี้   

 
 115  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 2. 
 116  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 2 5°. 
 117  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 2 6°. 
 118  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 7-1. 
 119  Academic Positions, ‘French Academic Job Titles Explained’ (Academic Positions)  
<https://academicpositions.com /career-advice/french-academic-job-titles-explained> สืบค้นเมื่อ 24 
พฤษภาคม 2564. 
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ผู้ช่วยการสอนและการวิจัยชั่วคราวอาจขอปฏิบัติงานนอกเวลาได้ตามจ านวนชั่วโมงที่รัฐกฤษฎีกา
ก าหนดไว้ และยังได้รับค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติงานนอกเวลานั้นด้วย120 

รัฐกฤษฎีกาดังกล่าวยังได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยการสอนและ
การวิจัยชั่วคราวในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนเดียวกับที่ก าหนด  
โดยค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณ (Ministre chargé du budget) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการศึกษาระดับสูง (Ministre chargé de l'enseignement supérieur) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการบริการสาธารณะ (Ministre chargé de la fonction publique)121 

3.2.3.2 บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ระบบกฎหมายฝรั ่งเศสได้ก าหนดสถานะทางกฎหมายของบุคลากร 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างจากกลุ่มบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจาก
บุคลากรทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมีความต้องการหลักประกันในการท างานและเสรีภาพทางวิชาการ 
ในระดับท่ีแตกต่างกัน 

(1) อาจารย์ผู้บรรยาย 
ต าแหน่งอาจารย ์ผ ู ้บรรยาย (Maître de conférences หร ือ MCF)  

เป็นหนึ่งในประเภทของอาจารย์ - นักวิจัย (Enseignants – Chercheurs) ได้แก่ ผู้มีหน้าที่ด้านการสอน 
แบ่งออกเป็น ศาสตราจารย์ประจ า (Professeur) และอาจารย์ผู้บรรยาย (Maître de conférences)  
โดยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันระดับชาติเพื่อเข้าบรรจุเป็นบุคลากรของรัฐ มีสิทธิและหน้าที่
ภายใต้บังคับของกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายการศึกษา มาตรา L951-2 ก าหนดว่า รัฐบัญญัติ 
ฉบับที ่ 84-16 วันที ่ 11 มกราคม ค.ศ. 1984 ว่าด้วยบทบัญญัติ เกี ่ยวกับสถานะที่เกี ่ยวข้องกับ 
งานราชการ ใช้บังคับกับองค์การมหาชนอิสระด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และอาชีพ 122 และ
ประมวลกฎหมายการศึกษา มาตรา L952-6 วรรคสี่ ก าหนดให้ อาจารย์-นักวิจัย (Enseignants  
– Chercheurs) มีสถานะเป็นข้าราชการ (Fonctionnaire d'état)123 การเลื่อนข้ันอาจารย์ผู้บรรยาย 
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับปกติ (Class Normale) ซึ ่งแบ่งออกเป็น 9 ขั ้น และนอกระดับ  

 
 120  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 10. 
 121  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 11. 
 122 Code of Education Article L951-2 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 117. 
 123 Code of Education Article L952-6 alinéa 4 อ้างถึงใน กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 117. 
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(Hors Classe) แบ่งออกเป็น 6 ขั้น124 โดยจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามที่กฎหมายระดับชาติ  
(National Legislation) ก าหนด ซึ่งในแต่ละระดับก็จะสอดคล้องกับความอาวุโสของอาจารย์ 125 
ดังนั้น ค่าตอบแทนของอาจารย์ผู้บรรยายในแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสหรือต่างสาขาวิชา
จึงจะไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด126  

(2) ศาสตราจารย์ประจ า  
ศาสตราจารย์ประจ  า (Professeur des universités) เป ็นต  าแหน่ง 

ที ่จ ัดอยู ่ในประเภทของอาจารย์ – นักวิจัย (Enseignants - Chercheurs) ซึ ่งถือเป็นต าแหน่ง 
ทางวิชาการสูงสุดในมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่รับผิดชอบการสอน โดยที่ประมวลกฎหมายการศึกษา 
(Code de I’Education) มาตรา L952-6 วรรค 4 บัญญัติรับรองให้อาจารย์ – นักวิจัย (Enseignants 
- Chercheurs) มีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการ (Fonctionnaire d'état) บุคคลจะเข้าสู่ 
การด ารงต าแหน่งประเภทนี้ได้จะต้องผ่านการสอบแข่งขันระดับชาติเพ่ือเข้าบรรจุเป็นบุคลากรของรัฐ
ตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายการศึกษา127  

การเลื่อนขั้นของต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ า แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ได ้แก่ ระดับที ่สอง (Seconde Classe) แบ่งออกเป็น 6 ข ั ้น ระดับที ่  1 (Première Classe)  
แบ่งออกเป็น 3 ขั้น และระดับพิเศษ (Classe Exceptionnelle) แบ่งออกเป็น 2 ขั้น โดยที่การเลื่อน
ต าแหน่งจะเริ่มต้นจากระดับที่ 2 ไปสู่ระดับที่ 1 จากนั้นจึงขึ้นสู่ระดับพิเศษ ระดับทั้งหลายเหล่านี้
ส่งผลต่อจ านวนค่าตอบแทนของบุคลากร ส าหรับการเลื่อนขั้นจะเป็นไปโดยอัตโนมัติตามความอาวุโส 
ส่วนการเลื่อนระดับนั้นจะเป็นไปตามความสมัครใจ ทั้งอาจารย์ผู้บรรยายและศาสตราจารย์ประจ า 
ที่ย้ายไปประจ าต่างจังหวัดอาจได้เลื่อนขั้นเป็นพิเศษ128 

ในประเด็นสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ – นักวิจัย (Enseignants - 
Chercheurs) ได้แก่ บุคลากรผู ้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ า (Professeur) และอาจารย์
ผู ้บรรยาย (Maître de conférences)  มีข้อพิจารณาว่า แม้มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสจะมี

 
 124 กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 118. 
 125  Emploi-Collectivites, ‘Salaire maître de conférences’ (Emploi-Collectivites) 
<https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-maitre-conferences/0/5141> สืบค้นเมื ่อ 
24 พฤษภาคม 2564. 
 126 Academic Positions, ‘PhD, Postdoc, and Professor Salaries in France’ (Academic 
Positions) <https://academicpositions.be/career-advice/professor-salaries-in-france> สืบค้นเมื่อ 24 
พฤษภาคม 2564. 
 127 กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก (เชิงอรรถ 68) 117. 
 128 เพิ่งอ้าง 118. 
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สถานภาพเป็นองค์การมหาชนอิสระแยกออกจากรัฐ ไม่อยู ่ภายใต้ระบบบริหารราชการทั ่วไป  
แต่กลับปรากฏว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐยังคงมีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการ ในขณะที่
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศไทยซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 
กล่าวคือ เป็นองค์กรมหาชนเช่นเดียวกัน แต่ในปัจจุบันอาจารย์มหาวิทยาลัยกลับมีสถานะเป็นเพียง
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเท่านั้น โดยไม่สามารถมีสถานะเป็นข้าราชการได้อีกต่อไป ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมา
จากการแปรสภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐไปสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐนั่นเอง ผู้เขียนเห็นว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของมหาวิทยาลัยกับสถานะทางกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อพิจารณาจากสถานภาพของมหาวิทยาลัยและสถานะของอาจารย์ -นักวิจัย  
ที ่เป ็นข้าราชการแล้ว เห็นได้ช ัดว ่า แม้ว ่ามหาวิทยาลัยในประเทศฝรั ่งเศสจะมีสถานะเป็น 
องค์การมหาชน มีความเป็นอิสระแยกจากรัฐแล้วก็ตาม แต่อาจารย์ -นักวิจัย ยังสามารถมีสถานะ 
เป็นข้าราชการได้อยู่ จึงอาจสรุปได้ว่า สถานภาพของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศฝรั่งเศส
ที่เป็นองค์การมหาชนอิสระ ไม่จ าเป็นต้องผูกพันกับสถานะทางกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ที่เป็นข้าราชการแต่อย่างใด อาจารย์มหาวิทยาลัยยังคงสามารถมีสถานะเป็นข้าราชการได้ แม้ว่า
มหาวิทยาลัยจะไม่มีสถานภาพเป็นส่วนราชการแล้วก็ตาม  

นอกจากการก าหนดให้อาจารย์มีสถานะเป็นข้าราชการแล้ว ระบบ
กฎหมายฝรั่งเศสยังให้ความส าคัญกับหลักประกันความเป็นอิสระและเสรีภาพทางวิชาการของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากมาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญ129 ดังนี้ 

1) การก าหนดระบบเข้าสู่ต าแหน่ง  
การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งผู้สอนในระดับใดก็ตาม บุคคล

ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการกลางว่าด้วยบุคลากรผู ้สอน  
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากผู้สอนในมหาวิทยาลัยในระดับไม่ต ่ากว่าระดับของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งนั้นเสียก่อน ผู้มีอ านาจแต่งตั้งจึงจะด าเนินการต่อไปได้ เมื่อระบบการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวก่อน กฎหมายฝรั่งเศสจึงให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการกลางฯ เห็นได้จาก รัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1977  
จึงก าหนดให้คณะกรรมการกลางฯ ประกอบด้วย ตัวแทนที ่มาจากการเลือกตั ้งของผู ้สอน 
ในมหาวิทยาลัย และมาจากผู ้บริหารในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีองค์ประกอบจ านวนเท่า ๆ กัน  

 
 129 André de LAUBADÈRE,  Traité de droit administratif Tome 3  (Troisieme edition, L.G.D.J. 
1978) 287-297 อ้างถึงใน จิตผ่อง พัฒนาศิริ, ‘แนวทางเพื่อความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย’ (วิทยานิพนธ์ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538) 59-60. 
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ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์  
ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เทียบเท่า 

2) การเลื่อนต าแหน่ง 
การเลื ่อนต าแหน่งของผู ้สอนในมหาวิทยาลัยได้ร ับการรับรอง 

ไว้ในรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1972 ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษากิจการ
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นกรรมการที ่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พิจารณาข้อเท็จจริงเฉพาะรายเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นหรือการเลื่อนต าแหน่งของผู้สอน 
รวมถึงผู้สอนในระดับศาสตราจารย์ และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย หากเป็น
เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว รัฐมนตรีจะต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการ
ก่อนเสมอ 

3) การด าเนินการทางวินัย 
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสให้ความส าคัญกับการคุ้มครองความเป็นอิสระ

ของผู้สอนในมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน เห็นได้จากขั้นตอนแต่งตั้งและโยกย้ายนั้นจะต้องกระท า 
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู ้ที ่มีส่วนได้เสียและยังต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติก่อน 

ส าหรับการด าเนินการทางวินัย รัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1968 ได้บัญญัติเปลี ่ยนแปลงอ านาจในการกล่าวโทษ จากเดิมที่เป็นอ านาจของผู ้บริหาร
การศึกษาไปเป็นอ านาจของประธานมหาวิทยาลัยซึ ่งเป็นต าแหน่งที ่มาจากศาสตราจารย์ และ
ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาโทษทางวินัย โดยให้สามารถอุทธรณ์ค าวินิจฉัยลงโทษ 
ทางวินัยต่อคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มาจากระบบการเลือกตั้งตัวแทน
จากผู้สอนในมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบส าคัญ  อีกท้ังการด าเนินการทางวินัยดังกล่าวยังอยู่ภายใต้
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายจากสถาบันตุลาการศาลปกครองอีกด้วย เพื่อเป็นการรับรอง 
ถึงความเป็นอิสระของผู้ท าการสอนและท าการวิจัยในสถาบันการศึกษาชั้นสูง 

4) การก าหนดบัญญัติร ับรองให้อาจารย์ เข ้ามามีส ่วนร่วมในการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในการเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกและแต่งตั้ง การบรรจุ 
การเลื่อนข้ันและเลื่อนต าแหน่ง การวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการด าเนินการทางวินัย 

3.2.4 การเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้าง 
การเข้าสู่การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสได้ก าหนดเส้นทาง

ความก้าวหน้าในการสายอาชีพ (Career Path) เริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับปริญญาเอกจนกระทั่ง
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัย 
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3.2.4.1 การจ้างงานในต าแหน่งชั่วคราว 
เริ ่มต้นด้วยการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่เป็นการศึกษาในระดับสูง  

การส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกถือเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างมาก ส าหรับผู้ที ่ต้องการ 
จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในต าแหน่งถาวร ซึ่งจะได้รับสถานะเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัย  
เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก และเตรียมความพร้อม 
ในด้านกิจกรรมทางวิชาการ ระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงก าหนดรูปแบบสัญญาจ้างส าหรับนักศึกษา
ปริญญาเอกขึ้น โดยรับรองสถานะของนักศึกษาปริญญาเอกไว้ในรัฐกฤษฎีกา ที่ 2009-464 ลงวันที่ 
23 เมษายน ค.ศ. 2009130 การเข้าสู่ระบบสัญญาจ้างปริญญาเอกจะเริ่มต้นจากการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อเตรียมปริญญาเอกเข้าท าสัญญาจ้างปริญญาเอก131 โดยนักศึกษาจะได้รับ
คัดเลือกจากองค์การมหาชน (les établissements publics) ในด้านต่าง ๆ132  ก าหนดให้สัญญาจ้าง
ปริญญาเอกจะต้องมีผลบังคับใช้ในปีถัดจากการลงทะเบียนปริญญาเอกครั ้งแรก  สัญญาจ้างที ่มี
ก าหนดเวลาจ้างแน่นอนเป็นเวลา 3 ปี สัญญาจ้างปริญญาเอกนี้อาจขยายระยะเวลาการจ้างได้จ านวน  
2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี และอาจก าหนดให้มีการทดลองงานเป็นเวลา 2 เดือน  
ในระหว่างช่วงทดลองงานนี้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากไม่มีการลงทะเบียนปริญญาเอก สัญญาจ้างปริญญาเอกก็จะสิ้นสุดลง
ทันที133 เนื่องจากการลงทะเบียนปริญญาเอกนั้นถือเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในการรักษาความเชื่อมโยง
ของสัญญา134 ภายใต้รูปแบบการท าสัญญาจ้างปริญญาเอกยังก าหนดเวลาท างานที่เหมาะสม 

 
 130  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. 
 131  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 1. 
 132  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 2. 
 133  Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche article 3. 
 134 Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, ‘Doctorants contractuels’ (educa-
tion.gouv.fr) <https://www.education.gouv.fr/bo/2009 /47/esrh0927264c.htm> สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 
2565. 
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ของนักศึกษาปริญญาเอกไว้จ านวน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสูงสุดจ านวน 1,607 ชั่วโมงต่อปี135  
โดยนักศึกษาปริญญาเอกจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต ่ารายเดือนจ านวน 1,758 ยูโร136 

จะเห็นว่า วัตถุประสงค์หลักในการก าหนดหลักเกณฑ์ของสัญญาจ้าง
ปริญญาเอกขึ้น เนื่องจากต้องการให้มีกรอบสัญญาจ้างปริญญาเอกที่เป็นมาตรฐาน เป็นการบูรณาการ
กิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการเตรียมปริญญาเอก รวมถึงกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ก าหนดค่าตอบแทน
ขั้นต ่า และเป็นการให้หลักประกันคุ้มครองทางสังคมภายใต้รัฐกฤษฎีกา ที่ 86-83 ลงวันที่ 17 มกราคม 
ค.ศ. 1986 เช่น เหตุแห่งการเลิกจ้าง หรือการจ่ายค่าชดเชย เป็นต้น137 

ต่อมา เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วได้เข้าท างาน
ในทางวิชาการซึ่งเป็นต าแหน่งชั่วคราว รัฐกฤษฎีกา ที่ 88-654 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1988138 
จ ึงได้บ ัญญัติร ับรองสถานะของผู ้ช ่วยด้านการสอนและการวิจัยชั ่วคราว (Attaché Temporaire  
d'Enseignement et de Recherche; A.T.E.R.) เป็นรูปแบบการจ้างงานแบบที่มีก าหนดเวลาแน่นอน 
โดยที่รัฐกฤษฎีกาดังกล่าวได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งไว้อย่างหลากหลาย แต่เพื่อให้
การศึกษาในหัวข้อนี้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบอย่างชัดเจน ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างคุณสมบัติ
ของผู้ทีส่ามารถเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราว ได้แก่ 

1) เป็นผู้ที่ลงทะเบียนปริญญาเอก และยังไม่ส าเร็จการศึกษา แต่ได้รับ 
การรับรองจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ว่าสามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี139 

2) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก140 

 
 135 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature article 1. 
 136  Arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant  
contractuel article 1. 
 137 Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse (เชิงอรรถ 134). 
 138  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. 
 139  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 2 5°. 
 140  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 2 6°. 
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ส าหรับผู้ที ่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่
ต าแหน่งนี้แล้ว ข้อตกลงในสัญญาจ้างก็จะมีก าหนดเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีก
หนึ่งครั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี141  

ผู้เขียนเห็นว่า การจ้างงานบุคลากรทางวิชาการในต าแหน่งชั่วคราว ได้แก่ 
การจ้างงานนักศึกษาปริญญาเอก และผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราว (ATER) จึงเป็นกรณีที่
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสได้ก าหนดให้การจ้างงานส าหรับบุคลากรทางวิชาการต าแหน่งชั่วคราว ภายใต้
รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน ถือเสมือนเป็นหนึ่งในเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ 
ในการเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย และเป็นระบบที่เตรียมความพร้อมให้แก่บุคคลเพื่อไปเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย รูปแบบการจ้างงานดังกล่าวจึงเป็นระบบที่มารองรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความมุ ่งมั ่นจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัย การที่ระบบกฎหมายฝรั่งเศสก าหนดหลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างปริญญาเอกเป็นกรอบ
สัญญาจ้างที่มีมาตรฐานเดียวกัน จึงย่อมท าให้ระบบการเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  
มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนและมีความแน่นอน คาดหมายได้ว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้วจะเข้าสู่
เส้นทางการเป็นอาจารย์อย่างไร 

นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความคุ้มครองแก่บุคลากรในงานทางวิชาการ 
ด้วยระบบกฎหมายแรงงานภายใต้รูปแบบการท าสัญญาจ้างอย่างชัดเจน ดังนั้น แม้ว่ามหาวิทยาลัย 
ยังไม่สามารถจ้างบุคลากรกลุ่มนี้ในต าแหน่งถาวรซึ่งต้องให้สถานะเป็นข้าราชการได้ แต่เพื่อส่งเสริม 
ให้บุคลากรกลุ่มนี้มีหลักประกันในการท างานที่เพียงพอ และดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่
เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงก าหนดให้มีสถานะเป็นลูกจ้าง 
ภายใต้ตามสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอนของมหาวิทยาลัย และพัฒนาให้บุคคลมีประสบการณ์
ทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

3.2.4.2 การจ้างงานในต าแหน่งถาวร 
การจ้างงานในต าแหน่งถาวรจะเป็นรูปแบบการจ้างส าหรับอาจารย์ 

- นักวิจัย (Enseignants - Chercheurs) ได้แก่ ผู้ที ่ปฏิบัติงานสอน แบ่งออกเป็น ศาสตราจารย์
ประจ า (Professeur) และอาจารย์ผู้บรรยาย (Maître de conférences) โดยอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ถาวรจะมีสถานะเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัยของรัฐ นอกจากนี้ ยังอยู ่ภายใต้รัฐกฤษฎีกา  
ที่ 84-431 ลงวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1984 เป็นบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์ใช้บังคับกับอาจารย์ - 
นักวิจัย และการก าหนดสถานะพิเศษของศาสตราจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้บรรยาย และยังอยู่ภายใต้

 
 141  Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur article 7-1. 
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ประมวลกฎหมายการศึกษา (Code de I’Education) บทบัญญัติบรรพ 9 ลักษณะที่ 5 ว่าด้วย
บุคลากรด้านการศึกษา142 

ขั้นตอนการเข้าสู่ต าแหน่งหรือการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ 
จะเป็นศาสตราจารย์ประจ า (Professeur) และอาจารย์ผู ้บรรยาย (Maître de conférences) 
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2018143  โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ผ่านการ
รับรองตรวจสอบคุณสมบัติโดยสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (Conseil national des universities; 
CNU) ซึ ่งเป็นองค์กรที ่ดูแลด้านกระบวนการการจ้างงาน  เพื ่อพิจารณาว่าผู ้สมัครมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะสมัครเข้ารับต าแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือไม่  โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน
ตามช่วงเวลาที่ประกาศเผยแพร่ในทุกปีผ่านช่องทางเรียกว่า GALAXIE144 

ส าหรับผู ้ที ่สมัครลงทะเบียนในรายการต าแหน่งอาจารย์ผู ้บรรยาย  
จะต้องมีคุณสมบัติหลัก คือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนผู้ที่สมัครเพื่อเข้าร่วมรายชื่อ
คุณสมบัติในการท าหน้าที ่ศาสตราจารย์ประจ า จะต้องมีคุณสมบัติส าคัญคือ เป็นผู้ที ่มีอ านาจ 
ในการท าวิจัยโดยตรง (Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches)145  

ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ผู้บรรยายสามารถเลื่อนต าแหน่งไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นได้ซึ่งก็คือ ต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ า (Professeur) โดยผู้สมัครจ าต้องผ่านการท าผลงาน
ทางวิชาการที ่เรียกว่า habilitation หรือ agrégation ซึ ่งเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในงาน 
ทางวิชาการที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ผู้บรรยาย (MCF) ได้มีโอกาสให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาเอกก่อน เมื่อได้รับการรับรองตรวจสอบคุณสมบัติโดยสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้ว 
ผู้สมัครจึงจะสามารถลงสมัครเข้ารับต าแหน่งศาสตราจารย์ต่อไปได้ 146 ทั้งนี้ การท าผลงานทาง

 
 142 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables 
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités 
et du corps des maîtres de conférences. 

 143 Arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification 
aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités. 
 144 Arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification 
aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités article 7. 
 145 Arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification 
aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités article 2 1°. 
 146 Academic Positions, ‘French Academic Job Titles Explained’ (เชิงอรรถ 119). 
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วิชาการ (habilitation) จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา147 จึงกล่าวได้ว่า การส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกถือเป็นเง ื ่อนไขประการส าคัญในการเข้าสู ่ต  าแหน่งอาจารย์
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งถาวรที ่มีสถานะเป็นข้าราชการ เมื ่อได้รับการแต่งตั้งให้มีสถานะเป็น
ข้าราชการแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์-นักวิจัย มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานกิจกรรมอย่างน้อย 
เป็นเวลาทุก 5 ปี และเมื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับการเลื่อนต าแหน่ง รายงานกิจกรรมทั้งหมด 
ก็จะถูกส่งไปยังสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ148 ทั้งนี้ รายงานกิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงการติดตาม
ตรวจสอบอาชีพของอาจารย์-นักวิจัย ในแง่ของการสนับสนุนทางวิชาชีพเท่านั้น โดยจะด าเนินการ
ภายหลังจากทีบุ่คคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี149   
 
3.3 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศเยอรมนี 
 

ประเทศเยอรมนีถือเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
ว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและการวิจัย โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ งานด้านวิชาการและการวิจัยของประเทศเยอรมนีจึงล้วนเป็นที่มาจากระดับมหาวิทยาลัย 
 

3.3.1 โครงสร้างและสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1809 ฮัมโบลดท์ (Wilhelm von Humboldt) ได้จัดตั้ง

มหาวิทยาลัยเบอร์ล ิน (University of Berlin) ขึ ้นในประเทศเยอรมนี แนวความคิดเกี ่ยวกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีได้มุ ่งเน้นไปที่การศึกษาด้านปรัชญาและวิทยาศาสตร์การวิจัย 
บัณฑิตศึกษา และเสรีภาพทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาเป็นพิเศษ 150 จุดมุ่งหมายของ

 
 147 European University Institute, ‘France, Academic Career Structure’ (EUI) <https://www.eui.eu 
/programmesandfellowships/academiccareersobservatory/academiccareersbycountry/france> สืบค้นเมื่อ 
24 พฤษภาคม 2564. 

148 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables 
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités 
et du corps des maîtres de conférences article 7-1. 

149 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables 
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités 
et du corps des maîtres de conférences article 18-1. 
 150  Clark Kerr, The Uses of the University (Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press 1964) 11 อ้างถึงใน วิจิตร ศรีสอ้าน, หลักการอุดมศึกษา (เชิงอรรถ 2) 10. 
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มหาวิทยาลัยจึงครอบคลุมไปถึงการค้นคว้า วิจัย และใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชีวิตและสังคม ถือเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่151 

ระบบกฎหมายเยอรมนีก าหนดสถานภาพของมหาวิทยาลัยไว้ในกฎหมาย
อุดมศึกษาระดับสหพันธ์ ที่เรียกว่า กฎหมายกรอบการอุดมศึกษา (Hochschulrahmengesetz; 
HRG) ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายกลาง ที่ก าหนดกรอบในการจัดการอุดมศึกษาในแต่ละมลรัฐ โดยแม้ว่า
แต่ละมลรัฐจะมีดุลพินิจในการก าหนดรูปแบบการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างเป็นอิสระก็ตาม  
หากกฎหมายกรอบการศึกษาของสหพันธ์ได้บัญญัติเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ และไม่ได้เปิดโอกาสให้
เป็นดุลพินิจของมลรัฐแล้วนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละมลรัฐจะบัญญัติกฎหมายอุดมศึกษาของมลรัฐ 
(Landeshochschulgesetz) ให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายกรอบการอุดมศึกษาบัญญัติไว้ไม่ได้152 
โดยที่บทบัญญัติในมาตรา 58 วรรค 1 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรปกครองตนเองตาม 
กฎหมายมหาชน (Körperschaften des öffentlichen Rechts) และขณะเดียวกันก็มีสถานะเป็น
องค์กรของรัฐด้วย (Staatliche Einrichtung)  ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ มีข้อสังเกตว่า ในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีอาจจัดตั้งขึ้นในรูปแบบทางกฎหมายอย่างอื่นที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ 
ได้อีกด้วย เช่น การจัดตั้งในรูปแบบของมูลนิธิ ได้แก่มหาวิทยาลัยเกิททิงเง่น (Stiftungsuniversität 
Gottingen) มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีจึงมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับองค์การมหาชนในระบบ
กฎหมายฝรั่งเศสและระบบกฎหมายไทย แต่อาจมีรายละเอียดที่ก าหนดลักษณะการเป็นองค์กรของรัฐ
ที่แตกต่างกันในแต่ละระบบกฎหมาย153  

เดิมโครงสร้างบริหารงานมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีจะมีสภามหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรบริหารงานสูงสุด โดยมีกลุ่มคณาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ประจ า อาจารย์  
ที่รอแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ รวมถึงอาจารย์อัตราจ้าง จึงเป็นการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดย 
กลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในทศวรรษที่ 1970 ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
มหาวิทยาลัยขึ้น เป็นการน าหลักการที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัย 
(Gruppenuniversität) โดยการใช้โครงสร้างการบริหารงานโดยองค์กรกลุ่ม (Kollegialorgan) ท าให้

 
 151 ณิชาพัชร มณีรัตน์, ‘สถานะทางกฎหมายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2542) 96. 
 152 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องเป็นข้าราชการ: การอภิปรายปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของสถานะลูกจ้างของอาจารย์มหาวิทยาลัยในเยอรมนี ’ (2557) 4 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 772, 776. 
 153 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
- การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย’ (เชิงอรรถ 16) 51-52. 
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สภามหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ า 
ตัวแทนของบุคลากรประเภทผู้ช่วยวิชาการและนักวิจัย รวมถึงตัวแทนนักศึกษา154  

การบริหารงานของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีนั้น กฎหมายว่าด้วย
การอุดมศึกษาของแต่ละมลรัฐ (Landesshochschulgesetze) จะก าหนดรายละเอียดของการ
บริหาร การจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัย และอ านาจหน้าที ่ของมหาวิทยาลัยไว้เพื ่อใช้บังคับกับ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่ในมลรัฐนั้น ๆ และมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ตราระเบียบพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย (Grundordnung) ก าหนดรายละเอียดการบริหารงานให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกลาง
ของแต่ละมลรัฐก าหนดไว้ ระบบกฎหมายเยอรมนีจึงมีความแตกต่างจากระบบกฎหมายไทย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะตรากฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ155 

3.3.2 การบริหารงานบุคคล 
ภายหลังการปฏิรูปกฎหมายกรอบการอุดมศึกษา (Hochschulrahmengesetz; 

HRG) ซึ่งเป็นกฎหมายระดับสหพันธ์ในระบบกฎหมายเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1998 ท าให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
ของมลรัฐต่าง ๆ มีอิสระในการก าหนดโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย และลดอ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าคณะลง ตัวอย่างเช่น ในกฎหมายอุดมศึกษาของมลรัฐ 
Baden-Wurttemberg มีข้อสังเกตว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอธิการบดีมีอ านาจมากขึ้น 
ครอบคลุมกิจการเกือบทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและสามารถตัดสินใจได้ในแทบทุกเรื่องโดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอีก มีข้อส าคัญที่เกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล ได้แก่ การมีมติ
ในเรื ่องแผนงานด้านการวิจัยและการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ และการตราระเบียบพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยจึงมีลักษณะเป็นล าดับชั้นการบังคับบัญชา
มากยิ่งขึ้น156 

3.3.3 สถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงานทางวิชาการ 
ระบบกฎหมายประเทศเยอรมนีได้ก าหนดระบบการพัฒนาเข้าสู่อาชีพการเป็น

อาจารย์มหาวิทยาลัย ออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเริ่มต้นส าหรับบุคลากรที่ยัง ไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และภายหลังจากท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 
 

 
 154 เพิ่งอ้าง 56-57. 
 155 เพิ่งอ้าง 67. 
 156 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 - การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย’ (2563) 3 วารสารนิติศาสตร์ 390, 406 – 407. 
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3.3.3.1 บุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีได้ก าหนดระบบการฝึกฝนผู้ที่มีความรู้

ความสามารถทางวิชาการให้มีประสบการณ์ในด้านที่สนใจและพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย 

(1) ผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราว  
ผ ู ้ ช ่ วยงานทางว ิชาการช ั ่ วคราว  (Wissenschaftliche Hilfskraft)  

เป็นต าแหน่งของบุคลากรทางวิชาการที่มีหน้าที ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการสอนและ 
การท าวิจัย เหมาะส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยที่มีประสงค์จะมีรายได้ในขณะที่
ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในสาขาที่ตนเองสนใจ ต าแหน่งผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวจึงอาจเป็นบุคคลที่มีสอง
สถานะในขณะเดียวกันได้ กล่าวคือ เมื่อได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และได้รับการ
ว่าจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ค าสั่งของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง 
ในระบบกฎหมายของประเทศเยอรมนีได้รับรองต าแหน่งผู ้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวภายใต้
บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอุดมศึกษาของมลรัฐ (Landeshochschulgesetz- LHG) ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับกับมหาวิทยาลัยที่ตั ้งอยู ่ในมลรัฐนั้น ท าให้อัตราค่าตอบแทนของผู้ช่วยงาน 
ทางวิชาการชั่วคราวจึงขึ้นอยู่กับมลรัฐที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่  

ต าแหน่งผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวสามารถจ าแนกออกตามระดับวุฒิ
การศึกษาของผู้ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ล าดับชั้น157 ดังนี้ 

1) ช ั ้นต ้น เป ็นกลุ ่มบ ุคคลที่ย ังไม ่ม ีว ุฒ ิการศ ึกษาระดับปร ิญญา  
(Studierende ohne Studienabschluss)  

2) ชั ้นกลาง เป็นกลุ ่มนักศึกษาที่ส  าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(Studierende mit einem ersten Studienabschluss)   

3) ชั้นสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาจากวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์ (Wissenschaftliche Hilfskräfte mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbildung) หรือจบหลักสูตรที ่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  

 
 157 Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft, Studentische und wissenschaftliche 
Hilfskräfte an Hochschulen 2018 1 3  <https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/ 
Hochschule_und_Forschung/Broschueren_und_Ratgeber/RatgeberSHK-WHK_A5_web.pdf> สืบค้นเมื ่อ 1 
กุมภาพันธ์ 2565. 
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แต่ด าเนินการจัดสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการสอบของรัฐ (Staatsexamen) ตัวอย่างเช่น  
ด้านการแพทย์ ทันตแพทย ์สัตวแพทย์ แพทยศาสตร์ กฎหมาย เคมีอาหาร เป็นต้น 

ผู ้ช ่วยงานทางวิชาการชั ่วคราวในมหาวิทยาลัยจะได้ร ับการว่าจ ้าง 
ในรูปแบบสัญญาจ้างเป็นการชั่วคราว มีก าหนดเวลาสิ้นสุดการจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญา158 การจ้างงาน
เช่นนี้จึงเป็นสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาจ้างแน่นอน ตัวอย่างเช่น  

ในรัฐ Baden-Württemberg ได้บัญญัติก าหนดกฎเกณฑ์การจ้างงาน 
ในต าแหน่งดังกล่าวไว ้ในกฎหมายอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในรัฐ Baden-Württemberg  
(Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg) ซึ่งเป็นกฎหมายอุดมศึกษาของมลรัฐ
(Landeshochschulgesetz - LHG) มาตรา 57159 ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยสามารถจ้างบุคคลที่มี 
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวได้ โดยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย
สามารถท าสัญญาจ้างงานกับบุคคลดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาสูงสุดจ านวน 6 ปี ซึ่ งลักษณะการจ้าง
ดังกล่าวถือเป็นสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน  

จะเห็นได้ว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวจะได้รับความคุ้มครองและรับรองสถานะทางกฎหมายไว้ 
แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในแต่ละมลรัฐในประเทศ
เยอรมนีจะแตกต่างกันออกไปก็ตาม แต่ก็เป็นหลักประกันให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้  
ว่าจะได้รับการคุ้มครองตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  

 

 
 158 เพิ่งอ้าง 18. 
 159 Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg. (Landeshochschulgesetz - LHG). 
Vom 1. Januar 2005 § 57  
  “ Personen mit einem ersten Hochschulabschluss können als wissenschaftliche 
Hilfskraft eingestellt werden. Als studentische Hilfskraft kann eingestellt werden, wer an einer 
Hochschule in einem Studiengang immatrikuliert ist; das Beschäftigungsverhältnis ist spätestens mit 
der Exmatrikulation aufzulösen. Die Beschäftigung ist bis zur Dauer von sechs Jahren zulässig und 
erfolgt in befristeten privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnissen mit weniger als der Hälfte der 
durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit einer oder eines Tarifbeschäftigten des Landes. 
Wissenschaftliche sowie studentische Hilfskräfte üben Hilfstätigkeiten für Forschung und Lehre aus 
und unterstützen Studierende in Tutorien. Wissenschaftlichen Hilfskräften, die ihre Hilfstätigkeiten 
überwiegend im Bereich der Lehre erfüllen, kann das Dekanat die Bezeichnung »Lehrassistentin« 
oder »Lehrassistent« verleihen.” 
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(2) ผู้ช่วยงานทางวิชาการ 
กลุ ่มผู้ช ่วยงานทางวิชาการ (Die wissenschaftlichen Mitarbeiter)  

หรือที่ในทางกฎหมายอุดมศึกษาเรียกว่า กลุ ่มโครงสร้างชั้นกลางทางวิชาการ (Akademischer  
Mittelbau) เป็นกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนและการวิจัย บุคคลกลุ่มนี้ จะเป็น 
ผู ้ท ี ่ เข ้ามาแบ่งเบาภาระด้านการสอนและการวิจ ัยของผู ้ด  ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้แก่  
การช่วยเตรียมงานต่าง ๆ ท าหน้าที่รวบรวมหรือค้นคว้าวรรณกรรมตามที่ศาสตราจารย์มอบหมาย 
ในทางวิชาการจึงสรุปได้ว่า ผู้ช่วยงานทางวิชาการไม่มีเสรีภาพทางวิชาการ เนื่องจากต้องท างาน
ภายใต้ค าสั่งและอ านาจบังคับบัญชาของอาจารย์มหาวิทยาลัย  โดยปัจจุบันมีข้อสรุปทางต าราว่า 
บุคลากรในกลุ่มนี้ประกอบด้วยบุคคลสองประเภท ได้แก่ อนุศาสตราจารย์ (Juniorprofessor) และ
ผู้ช่วยงานทางวิชาการ (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) อย่างไรก็ดี ส าหรับผู้ช่วยงานทางวิชาการ
จะได้ร ับการท าสัญญาจ้างงานตามกฎหมายที ่ เร ียกว่า “กฎหมายก าหนดเวลาการจ้างงาน  
ทางวิชาการ” (Wissenschaftszeitvertragsgesetz) ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษส าหรับการจ้างงานลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างแรงงานในทางวิชาการ โดยจะได้รับการจ้างงานใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ขณะที่ก าลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอก และภายหลังจากส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก160 

ผู ้เขียนเห็นว่า การที ่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีระบบต าแหน่ง 
ผู ้ช่วยงานทางวิชาการชั ่วคราวและผู ้ช่วยงานทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้เกิดเป็นระบบ 
การฝึกฝนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในด้านที่สนใจและและพัฒนานักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ โดยที่มีกฎหมายรองรับสถานะการเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็นทั้งนักศึกษาที่ก าลังศึกษากับ
มหาวิทยาลัย  และเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยด้วย จึงต้องได้รับความคุ้มครองด้านสภาพการจ้าง
และการท างาน รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนในการท างานเช่นเดียวกันกับบุคคลที่ท างานในลักษณะอ่ืน  

3.3.3.2 บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
กฎหมายกรอบการอุดมศึกษาได้บัญญัติร ับรองสถานะของอาจารย์

มหาวิทยาลัย โดยให้หมายความรวมถึงศาสตราจารย์ และอนุศาสตราจารย์ เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสอนและการวิจัย 

 
 
 

 
 160 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘เสรีภาพทางวิชาการในระบบกฎหมายเยอรมัน’ (2550) 3 วารสารนิติศาสตร์ 
548, 560-561. 
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(1) อนุศาสตราจารย์ 
แม้ว ่ากฎหมายจะก าหนดให ้อน ุศาสตราจารย์  (Juniorprofessor)  

เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และสามารถท าหน้าที่ด้านการสอนและการวิจัยอย่างอิสระก็ตาม161 แต่เมื่อ
พิจารณาจากเนื้อหาของงานที่อนุศาสตราจารย์รับผิดชอบแล้ว ในทางวิชาการจึงมีความเห็นแตกต่าง
ว่า ต าแหน่งอนุศาสตราจารย์เป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่สร้างคุณวุฒิให้สูงขึ้น (Qualifikationsamt)  
อนุศาสตราจารย์จึงถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่ในทางกฎหมายอุดมศึกษาเรียกว่า กลุ่มโครงสร้างชั้นกลาง
ทางว ิชาการ (Akademischer Mittelbau) เช ่นเด ียวกับผ ู ้ช ่วยงานทางวิชาการ (Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter)  หน้าที่ส าคัญของผู้ด ารงต าแหน่งอนุศาสตราจารย์จึงต้องปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย
ตามที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยก าหนด และอีกประการหนึ่งคือ มีหน้าที่ในการสร้างคุณวุฒิที่สูงขึ้น
ให้กับตนเอง แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปทางวิชาการอย่างชัดแจ้งว่า อนุศาสตราจารย์สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อย่างอิสระโดยแท้หรือไม่ หรือมีเสรีภาพทางวิชาการหรือไม่ เมื่อพิจารณาในแง่การปฏิบัติหน้าที่
ของอนุศาสตราจารย์ โดยเฉพาะการสร้างคุณวุฒิที่สูงขึ้น ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแล (Betreuung)  
ของผู ้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่สามารถออกค าสั ่งหรือใช้อ านาจบังคับบัญชาในเนื ้อหาของ 
การสอนและการวิจัยได้ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า อนุศาสตราจารย์มีเสรีภาพทางวิชาการอย่างสมบูรณ์ 162 

(2) ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ (Professor) บัญญัติไว้ในกฎหมายกรอบการอุดมศึกษา 

(Hochschulrahmengesetz) มาตรา 42 ว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยหมายความรวมถึงศาสตราจารย์ 
(Professor) และอนุศาสตราจารย์ (Juniorprofessor) เป็นผู ้มีหน้าที ่รับผิดชอบในการสอนและ 
การวิจัย โดยที่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตลอดชีพในระดับ C3  
และ C4 (ปัจจุบันคือ ระดับ W2 และ W3) เนื่องจากในประเทศเยอรมนีมีแนวคิดว่า การแต่งตั้ง
อาจารย์ให้มีสถานะเป็นข้าราชการถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ จึงท าให้อาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ค าสั่งของ  
ผู้ใดผู้หนึ่ง และไม่สามารถถูกโยกย้ายหรือให้ไปช่วยราชการที่อื ่นได้ ดังนั้น ผู้ที ่จะด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ได้จึงต้องมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ ผ่านความรู้ระดับปริญญาเอก (Promotion) 
และผ่านการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ (Habilitation)163  

 
 161 Hochschulrahmengesetz (HRG) § 43. 
 162 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘เสรีภาพทางวิชาการในระบบกฎหมายเยอรมัน’ (เชิงอรรถ 160) 560-561. 
 163 เพิ่งอ้าง 559-560. 
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ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์จะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสอนและ 
การวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างอิสระ164 รวมถึงมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของมหาวิทยาลัย165  

ส าหรับค่าตอบแทนรายเดือนจะขึ ้นอยู ่ก ับแต่ละมลรัฐ ในขณะที่ 
อนุศาสตราจารย์จะได้รับค่าตอบแทนในระดับ W1 แต่ส าหรับศาสตราจารย์จะได้รับค่าตอบแทน 
ในระดับ W2 หรือ W3 และยังอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ ่มขึ ้นตามหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบเป็นพิเศษ 
ค่าตอบแทนพิเศษจากผลงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงการสอนและการวิจัย เบี้ยเลี้ยงครอบครัว เป็นต้น166  

3.3.4 การเข้าสู่ต าแหน่งและรูปแบบการจ้าง 
ระบบกฎหมายเยอรมน ีมีระบบการพัฒนาเข ้าสู่ อาช ีพการเป ็นอาจารย์

มหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดในการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ได้พัฒนาเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจนกระท่ังได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

3.3.4.1 การจ้างงานในต าแหน่งชั่วคราว 
จุดเริ ่มต้นของเส้นทางที่จะเข้าสู่อาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ในประเทศเยอรมนี ส่วนใหญ่มักเกิดจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต้องการสั่งสม
ประสบการณ์ในงานสอนหรืองานวิจัยด้านที่ตนให้ความสนใจ พร้อมกับการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง 
ในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย การเริ ่มต้นด้วยต าแหน่งผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่ วคราว  
(Wissenschaftliche Hilfskraft) เป็นต าแหน่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากส าหรับนักศึกษาในประเทศ
เยอรมนี รวมถึงนักศึกษาต่างประเทศที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศ เยอรมนีอีกด้วย  
ผู้ที่สนใจจะสมัครงานในต าแหน่งผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวจะต้องติดตามประกาศรับสมัครซึ่งจะ
มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ เช่น ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่
อาจารย์หรือนักวิจัยจะสอบถามนักศึกษาเป็นการเฉพาะรายบุคคลว่านักศึกษามีความสนใจที่จะ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวหรือไม1่67  

 
 164 Hochschulrahmengesetz (HRG)  
  § 43 Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nehmen die ihrer Hochschule 
jeweils obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung, Lehre und Weiterbildung in 
ihren Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig wahr. 
 165 Research in Germany, ‘Professorship’ (Research in Germany) <http://www.research- 
in-germany.org/en/your-goal/advanced-research/career-options-and-dual-careers/professorship.html>
สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2565. 
 166 เพิ่งอ้าง. 
 167 Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft, Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 
an Hochschulen (เชิงอรรถ 157) 16. 
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ข้อตกลงเกี ่ยวกับการจ้างผู ้ช ่วยงานทางวิชาการชั ่วคราวจะท าขึ้น 
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก็ได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายว่าด้วยหลักฐาน (Nachweisgesetz; 
NachwG) มาตรา 2168 ก าหนดให้ นายจ้างมีหน้าที่ต้องจัดท าเงื่อนไขสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์
อักษร และมอบให้แก่ลูกจ้างภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันเริ่มต้นการจ้างงาน ต้องมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญาจ้าง สถานที่ท างาน รายละเอียด
ของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ชั่วโมงการท างาน ค่าตอบแทน วันหยุดพักผ่อนประจ าปี เป็นต้น  
โดยปกติแล้วผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวมักเป็นการท าสัญญาจ้างชั่วคราว ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับลูกจ้างจึงจะสิ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 

ทั้งนี้ เฉพาะแต่ในมหาวิทยาลัยในรัฐเบอร์ลิน หากเป็นการจ้างลูกจ้าง 
ที่เป็นนักศึกษา (Studentische Beschäftigte) มหาวิทยาลัยจะต้องผูกพันตามข้อตกลงร่วมหรือ

 
 168 Nachweisgesetz; NachwG § 2 
  ( 1 )  Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn 
des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die 
Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. 2 In die Niederschrift sind 
mindestens aufzunehmen:  
   1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,  
   2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,  
   3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des  
Arbeitsverhältnisses,  
   4 .  der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem 
bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, daß der Arbeitnehmer an verschiedenen 
Orten beschäftigt werden kann,  
   5 .  eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer  
zu leistenden Tätigkeit, 
   6 .  die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich 
der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des 
Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit,  
   7. die vereinbarte Arbeitszeit,  
   8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,  
   9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,  
   10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge,  
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind. 
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ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างซึ่งเป็นเงื่อนไขของสัญญาจ้างอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงร่วมส าหรับ
การบร ิการสาธารณะของร ัฐ Berlin (Berliner Tarifvertrag) ซ่ึงใช ้ส  าหร ับการควบคุมสภาพ 
การท างานที่จ าเป็น ไดก้ าหนดชั่วโมงท างานขั้นต ่าไว้จ านวน 40 ชั่วโมงต่อเดือน และไม่เกิน 80 ชั่วโมง
ต่อเดือน หรือในกฎหมายอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในรัฐ Berlin (Gesetz über die Hochschulen 
im Land Berlin; BerlHG) ก าหนดให้สัญญาจ้างมีก าหนดเวลาสองปี169  

ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2007 ระบบกฎหมายเยอรมนีได้ก าหนด
กฎเกณฑ์กลางเพื่อใช้บังคับกับสัญญาจ้างงานที่มีก าหนดเวลาแน่นอนในการศึกษาระดับสูงและ 
การวิจัยขึ ้นเป็นการเฉพาะ ที ่เรียกว่า Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) บทบัญญัติ 
ที่กล่าวไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ ได้เคยถูกก าหนดไว้รวมอยู่ในกฎหมายกรอบการอุดมศึกษา 
(Hochschulrahmengesetz)170 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานที่มีก าหนดเวลาแน่นอนฉบับนี้ 
ใช้บังคับกับผู้ช่วยงานทางวิชาการ (Die wissenschaftlichen Mitarbeiter) ก าหนดให้ผู ้ช่วยงาน 
ทางวิชาการมีหน้าที่ช่วยงานผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในการรวบรวมหรือค้นคว้าวรรณกรรม  
การเตรียมงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์ รวมถึงการเข้าสอนในบางวิชาด้วย171  

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ระยะเวลาการจ้างตามกฎหมายก าหนดเวลา 
การจ้างงานทางวิชาการ (Wissenschaftszeitvertragsgesetz; WissZeitVG) ได้ก าหนดเวลาจ้าง 
ในขณะทีน่ักศึกษาระดับปริญญาเอกยังไม่ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก จะมีระยะเวลาการจ้างจ ากัดไว้
ไม่เกิน 6 ปี172 และเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วนั้นก็จะมีการจ้างหลังส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกโดยจ ากัดไว้สูงสุดไม่เกิน 6 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาในการจ้างงาน 
ทั้งสองช่วงเวลาเข้าด้วยกัน นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับการจ้างงานรวม 12 ปี ทั้งนี้ หากเป็น
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาการแพทย์ กฎหมายจะก าหนดเวลาการจ้างในขณะที่นักศึกษา
ระดับปริญญาเอกยังไม่ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก จ ากัดไว้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี173 และเช่นเดียวกัน 
เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะมีการจ้างหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 
 169 Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft, Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 
an Hochschulen (เชิงอรรถ 157) 17. 
 170 Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft, A Guide Fixed-Term Contracts in Higher  
Education and Research 2019 7 <https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=89240&  
token=8481dd2d5d9862908996908aa6ac0a546a6f9227=&Fixed-term-contracts-web.pdf> สืบค้นเมื่อ 2 
มิถุนายน 2564. 
 171 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘เสรีภาพทางวิชาการในระบบกฎหมายเยอรมัน’ (เชิงอรรถ 160) 561. 
 172 Wissenschaftszeitvertragsgesetz § 2 paragraph 1 sentence 1. 
 173 Wissenschaftszeitvertragsgesetz § 2 paragraph 1 sentence 2. 
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จ ากัดไว้สูงสุดไม่เกิน 6 ปี รวมระยะเวลาการจ้างงานทั้งสิ้น 15 ปี แต่หากเป็นกรณีได้รับทุนสนับสนุน
ต าแหน่งของตนจากบุคคลภายนอก สัญญาจ้างก็อาจจะต่อเนื่องต่อไปได้  

นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดลักษณะพิเศษของสัญญาจ้างไว้ในกรณีที่
นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถส าเร็จการศึกษาได้เร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้สัญญา หรือที่
เรียกกันว่า “กฎโบนัส” เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาปริญญาเอกส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยใช้
ระยะเวลาในการศึกษาน้อยกว่า 6 ปี หรือน้อยกว่า 9 ปีในสาขาการแพทย์ กฎหมายก าหนดให้เพ่ิม
ระยะเวลาของการจ้างงานภายหลังจากที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยขยาย
ระยะเวลาของสัญญาจ้างออกไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่จากช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้างในขณะที่
ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก174 การที่กฎหมายบัญญัติไว้ในลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเป็นการให้รางวัล
ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้อย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแค่นั้นกฎหมายยัง
ก าหนดจ านวนชั่วโมงของการท างาน รวมถึงก าหนดให้ระยะเวลาของสัญญาที่กฎหมายก าหนดไว้
สามารถขยายออกไปได้ตามข้อตกลงของพนักงาน หากเป็นกรณีของการลาหรือการลดชั ่วโมง  
การท างานลงอย่างน้อยหนึ่งในห้าของชั่วโมงการท างานปกติส าหรับการดูแลหรือเลี้ยงดูเด็กที่มีอายุ  
ต ่ากว่า 18 ปีตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป หรือกรณีการรับราชการทหารขั้นพื้นฐานหรือรับราชการทดแทน 
หรือกรณีการไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยส าหรับการท างานตามที่กฎหมายก าหนด 
เป็นต้น175 

บทบ ัญญัติของกฎหมายก  าหนดเวลาการจ ้ างงานทางว ิชาการ  
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz) จะไม่กระทบต่อสิทธิของสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะจ้าง
พนักงานภายใต้สัญญาการจ้างงานชั่วคราวและการจ้างงานแบบมีก าหนดเวลาจ้าง  (Teilzeit- und 
Befristungsgesetz  - TzBfG) ตัวอย่างเช่น กรณีมีเหตุผลโดยเฉพาะหากมีความต้องการชั่วคราว 
เพื ่อทดแทนต าแหน่งที ่ว ่างลง กรณีการจ้างงานที ่ได้ร ับทุนที ่จ ัดสรรจากงบประมาณส าหรั บ
วัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลาจ ากัด หรือกรณีเข้ารับต าแหน่งแทนพนักงานคนอื่นที่อยู่ระหว่างการลา  
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรหรือเจ็บป่วย เป็นต้น  

ผู้เขียนเห็นว่า จากการศึกษารูปแบบการจ้างงานส าหรับกลุ่มบุคลากรที่
ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่ใช้ในมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี พบว่า ระบบกฎหมาย
เยอรมนีมีแนวคิดในการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาปริญญาเอกที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการ
ได้รับการคุ้มครองในสถานะลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยท าให้เกิดประโยชน์ที่เห็นไดช้ัด 

 
 174 Wissenschaftszeitvertragsgesetz § 2 paragraph 1 sentence 2. 
 175 Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft, A Guide Fixed-Term Contracts in Higher  
Education and Research (เชิงอรรถ 170) 31-32. 
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ประการแรก คือ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องการจะเข้าสู่
เส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในอนาคต จึงเป็นการสร้างระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง 
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพตั้งแต่เริ่มศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกซึ ่งเป็นจุดเริ ่มต้นทางวิชาการที ่ส าคัญ ประการต่อมา การสร้างรูปแบบการจ้างงาน 
ในลักษณะของสัญญาปริญญาเอกขึ้นนั้น ย่อมเป็นการคุ้มครองการท างานทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
ปริญญาเอกให้สามารถเตรียมวิทยานิพนธ์ไปด้วยได้ในขณะที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการ เมื่อส าเร็จ
การศึกษาปริญญาเอกแล้ว บุคคลดังกล่าวก็จะมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ระบบการคัดเลือกเป็นอาจารย์  
ไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ในระดับบุคคลแก่ผู ้มีความรู้ความสามารถที่ต้องการจะเข้าสู่เส้นทาง 
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยยังสามารถคาดการณ์จ านวนผู้ที ่จะส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกซ่ึงเป็นสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอนได้อีกด้วย 

ส าหรับอนุศาสตราจารย์ (Juniorprofessor) ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์  
ได้กล่าวว่า ระบบต าแหน่งอนุศาสตราจารย์ เป็นต าแหน่งที่มีความมุ่งหมายในการสร้างนักวิจัยหรือ
นักว ิชาการรุ ่นใหม่  (Wissenschaftsnachwuchs) ซึ ่งแบ่งระยะเวลาการจ้างออกเป็น 2 ช่วง
ระยะเวลา แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 6 ปี ส าหรับทุกสาขา และไม่เกิน 9 ปี ส าหรับสาขาการแพทย์  
เพื ่อเป็นการสร้างหลักประกัน และเป็นระบบที ่ดึงดูดให้ผู ้มีความสามารถเข้ามาเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างความมั ่นคงในอาชีพทางวิชาการให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยรุ ่นใหม่  
ในมหาวิทยาลัยที่แต่เดิมจะต้องท าผลงานทางวิชาการเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์  
(Habilitation) ซึ่งในขณะนั้นตนเองก็ยังไม่ได้มีต าแหน่งทางวิชาการที่แน่นอนที่จะได้รับการคุ้มครอง
ทางกฎหมายใด ๆ นอกจากนี้ แม้ว่าจะได้ท าผลงานทางวิชาการแล้วก็ไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีอ านาจในการแต่งตั้งได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องท า
การเสนอรายชื ่อผู ้เหมาะสมจ านวน 3 รายชื ่อให้แก่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐที่
มหาวิทยาลัยแห่งนั้นตั้งอยู่เป็นผู้เลือกให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์176 

เมื ่อการจะเข้าสู่ต  าแหน่งศาสตราจารย์นั ้น ไม่ใช่เร ื ่องง่ายในระบบ
กฎหมายเยอรมนี เนื ่องจากเกณฑ์ในการท าผลงานทางวิชาการ (Habilitation) เปรียบเสมือน 
ปริญญาเอกใบที่สอง กล่าวคือ การจะส าเร็จการศึกษา Habilitation ต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทาง
วิชาการสูงกว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Dissertation) และต้องบรรยายในคณะวิชาของ
มหาวิทยาลัยที่ให้ Habilitation เพื่อสิทธิบัตรทางการสอนสาขาวิชานั้น โดยที่การจะได้สอนหรือไม่
ย่อมขึ้นอยู่กับผลงานวิจัยที่ท า พร้อมทั้งความสามารถและประสบการณ์ในการสอน อย่างไรก็ตาม 

 
 176 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘เสรีภาพทางวิชาการในระบบกฎหมายเยอรมัน’ (เชิงอรรถ 160) 559-560. 
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แม้ว่าจะผ่านเกณฑ์ Habilitation แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นศาสตราจารย์ดังที่กล่าวไปแล้ว 
เนื่องจากจะต้องรอต าแหน่งว่าง และยังต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง177 

ในปี ค.ศ. 2002 จึงได้มีกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการรุ่นใหม่ที่มี
ความรู ้ความสามารถได้ท าการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยที ่ย ังไม่ต ้องท าผลงาน  
ทางวิชาการ (Habilitation)178 โดยที่อนุศาสตราจารย์อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการที่มีวาระ
การด ารงต าแหน่งหรือจะเป็นการท าสัญญาจ้างก็ได้179 การจ้างอนุศาสตราจารย์นั้นจะแบ่งระยะเวลา
การจ้างออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งทั้งสองช่วงรวมกันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี ส าหรับทุกสาขา และไม่เกิน 
9 ปีส าหรับสาขาการแพทย์180  อย่างไรก็ตาม การท าผลงานทางวิชาการก็ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่สุดในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์181  ดังนั ้น ต าแหน่งอนุศาสตราจารย์จึงเป็นต าแหน่งที ่น่าสนใจส าหรับผู ้ที ่มี 
ความมุ่งม่ันจะเป็นศาสตราจารย์ต่อไป182  โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง 
อนุศาสตราจารย์ได้นั้น จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพโดดเด่น มีความสามารถ
พิเศษในการท างานวิจัย และมีความถนัดทางการสอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนด183  

3.3.4.2 การจ้างงานในต าแหน่งถาวร 
การจ้างงานแบบถาวรจะเกิดขึ ้นส าหรับบุคลากรที ่ด  ารงต าแหน่ ง

ศาสตราจารย์ หมายความว่า ศาสตราจารย์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการ โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งตลอดชีวิตตราบเท่าที่ยังมีสถานะเป็นข้าราชการ โดยที่กฎหมายอาจก าหนดว่าจะต้องผ่าน

 
 177 ณิชาพัชร มณีรัตน์ (เชิงอรรถ 151) 98. 
 178 Academics, ‘INFO-BOX: Origins and development of the junior professorship ’ 
(Academics, September 2014) <https://www.academics.com/guide/juniorprofessor> สืบค้นเมื่อ 14
เมษายน 2565. 
 179 European Commission, ‘Conditions of service for academic staff working in higher  
education’ (European Commission) <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ 
content/conditions-service-academic-staff-working-higher-education-27_en> สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2565. 
 180 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘เสรีภาพทางวิชาการในระบบกฎหมายเยอรมัน’ (เชิงอรรถ 160) 559-560. 
 181 Julia Becker, ‘From true love to a junior professorship’ (Academics, September 2014) 
<https://www.academics.com/guide/juniorprofessor> สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2565. 

182 Research in Germany (เชิงอรรถ 165). 
183 Hochschulrahmengesetz (HRG) § 47. 
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ช่วงการทดลองงานก่อนก็ได้184 เนื่องจากต าแหน่งศาสตราจารย์ถือเป็นต าแหน่งที่ต้องการหลักประกัน
เสรีภาพทางวิชาการอย่างสูง และมีบทบาทอย่างสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการต่อสังคม  

ข้อก าหนดอย่างเป็นทางการส าหรับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย185 ได้แก่ มีคุณวุฒิระดับปริญญา มีความถนัดทางการสอน มีความรู้
ความสามารถพิเศษในการท างานทางวิชาการ หรือตามความต้องการของต าแหน่งงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้ อาจมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และมีประสบการณ์ด้านการสอน186 กระบวนการ 
รับสมัครศาสตราจารย์จะต้องเปิดรับสมัครโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่กรณีที่เป็นการบรรจุ
แต่งตั้งอนุศาสตราจารย์ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์187  

เมื่อมีประกาศต าแหน่งศาสตราจารย์ที่ว่างให้ลงสมัครแข่งขันกันแล้ว 
มหาวิทยาลัยก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ศาสตราจารย์จากสาขาวิชานั้น และ
ตัวแทนจากอาจารย์ที่ต าแหน่งต ่ากว่าศาสตราจารย์ และนักศึกษาอย่างน้อย 1 คน  คณะกรรมการ 
จะให้ผู้สมัครบรรยายให้ฟัง และท าการคัดเลือกโดยเรียงล าดับจ านวน 3 คน ต่อมา คณะกรรมการ 
จะเสนอชื่อผู้ที ่ได้รับคัดเลือกพร้อมเหตุผลประกอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนตัว และ  
ทางอาชีพ พร้อมความส าเร็จทางวิชาการเพื ่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา เมื ่อผ่านมหาวิทยาลัย 
ก็จะเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีของกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยที่ผลการคัดเลือกอาจไม่เป็นไปตามล าดับ 
ที่เรียงมาหรืออาจไม่มีผู้ใดผ่านการคัดเลือกเลยก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอชื่อแต่งตั้งศาสตราจารย์ดังกล่าว  

 
 184 Hochschulrahmengesetz (HRG) § 46. 
 185 Hochschulrahmengesetz (HRG) § 44 
  Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren sind neben den 
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen grundsätzlich 
  1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
  2. pädagogische Eignung, 
  3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität 
einer Promotion nachgewiesen wird, oder besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit und 
  4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle 

a) zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, 
b) zusätzliche künstlerische Leistungen oder 
c) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und Methoden in einer mehrjährigen beruflichen Praxis.  
 186 Research in Germany (เชิงอรรถ 165). 
 187 Hochschulrahmengesetz (HRG) § 45. 
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มีข้อก าหนดว่าจะแต่งตั้งให้อาจารย์ที่ส าเร็จการท าผลงานทางวิชาการ Habilitation จากมหาวิทยาลัยใด
เป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้อีกด้วย188 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ มีข้อสังเกตว่า ในระบบ
กฎหมายเยอรมนี การบรรจุแต่งตั ้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนั ้นเป็นอ านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอ านาจเพียงเสนอชื่อ 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เพื่อให้รัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น189 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษารูปแบบการจ้างกับสถานะทางกฎหมายของ
บุคลากรในงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้งในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมนี
ต่างก็มีระบบการเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส ได้น ารูปแบบการจัดองค์กรในรูปแบบองค์การ
มหาชนอิสระมาใช้กับมหาวิทยาลัย โดยมีระบบบริหารงานบุคลากรในงานทางวิชาการจะมีการ
แบ่งแยกบุคลากรที่มีฐานะเป็นอาจารย์-นักวิจัย (Enseignants – Chercheurs) ออกจากราชการทั่วไป  
ก าหนดให้ผู้สอนที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์-นักวิจัย จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
เมื่อได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ผู้บรรยายหรือศาสตราจารย์ประจ าจะมี
สถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการ ได้รับหลักประกันความเป็นอิสระและเสรีภาพในทางวิชาการ
ตามที่กฎหมายรับรองไว้ นอกจากนี้ระบบกฎหมายฝรั่งเศสยังให้การรับรองสถานะของบุคลากร 
ซึ่งปฏิบัติงานในทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอก
ตามสัญญาจ้าง และกลุ ่มผู ้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั ่วคราว ให้มีสถานะเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน มีกฎเกณฑ์กลางก าหนดสภาพการจ้าง
และการท างานเป็นเกณฑ์ขั้นต ่าเพื่อเป็นการคุ้มครองหลักประกันการท างานให้แก่บุคคลดังกล่าว  
ถือเป็นการประกอบอาชีพในทางวิชาการอย่างหนึ่ง แม้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะยังไม่ได้รับการบรรจุ 
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ก็ตาม ระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงมีกฎเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ที่ก าหนดระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไว้อย่างเป็นเอกภาพและมีความแน่นอนชัดเจน  
โดยครอบคลุมไปถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายตั้งแต่ในขณะที่
ศึกษาในระดับปริญญาเอก จนกระทั่งได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
อย่างเป็นระบบต่อไป ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดังกล่าวย่อมสามารถจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสนใจจะเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมากขึ้น และช่วยลดปัญหาขาดแคลน
อาจารย์มหาวิทยาลัยได ้

 
 188 ณิชาพัชร มณีรัตน์ (เชิงอรรถ 151) 98-99. 
 189 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
- การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย (เชิงอรรถ 16) 66. 
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ส่วนระบบกฎหมายเยอรมนีก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรปกครอง
ตนเองตามกฎหมายมหาชนและในขณะเดียวกันก็มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐด้วย มีกฎหมายว่าด้วย 
การอุดมศึกษาของแต่ละมลรัฐก าหนดกฎเกณฑ์กลางส าหรับการบริหารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
โดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการตราระเบียบพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์กลาง 
ที่แต่ละมลรัฐได้ก าหนดไว้ ระบบกฎหมายเยอรมนีได้รับรองสถานะทางกฎหมายของบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ กลุ่มผู้ช่วยงานทางวิชาการ
ชั ่วคราว และกลุ ่มผู ้ช ่วยงานทางวิชาการ โดยได้ร ับการจ้างงานภายใต้ร ูปแบบสัญญาจ้างที ่มี
ก าหนดเวลาแน่นอน จึงมีลักษณะที่คล้ายกับรูปแบบการจ้างงานส าหรับกลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกตาม
สัญญาจ้างและกลุ่มผู ้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวในระบบกฎหมายฝรั่งเศส ในขณะที่ต าแหน่ง 
อนุศาสตราจารย์เป็นต าแหน่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่นักวิชาการรุ่นใหม่ซึ่งยัง
ไม่ได้มีต าแหน่งทางวิชาการที่แน่นอน เนื่องจากการจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
ในประเทศเยอรมนีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่กระท าได้โดยง่าย แต่เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในอาชีพให้แก่บุคคลดังกล่าว อนุศาสตราจารย์จึงอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการที่มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งหรือการท าสัญญาจ้างที ่มีก าหนดเวลาที ่แน่นอนก็ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล
ดังกล่าวได้พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งเป็นต าแหน่งที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตลอดชีพ ทั้งนี้ อนุศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ต่างก็ได้รับ 
การรับรองสถานะทางกฎหมายไว้ในกฎหมายกรอบการอุดมศึกษาซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ใช้ควบคุม
การจัดการศึกษาระดับสูงในประเทศเยอรมนี  

จะเห็นว่า รูปแบบสัญญาจ้างแรงงานในงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐทั้งในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมนีต่างก็มีลักษณะร่วมกันที่เห็นได้ชัด กล่าวคือ 
ในระบบกฎหมายของทั้งสองประเทศได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ 
ส าหรับบุคลากรทางวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการจะได้รับการแต่งตั้งให้มีสถานะเป็นข้าราชการ 
ในขณะที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จะถูกก าหนดให้มี
สถานะเป็นลูกจ้างอยู่ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างแรงงานที่มีกฎเกณฑ์กลางก าหนดสภาพการจ้างและ 
การท างานเป็นมาตรฐานขั้นต ่าเอาไว้ จึงเป็นระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความแน่นอน 
อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมาย
ตั ้งแต่ในขณะที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก  และยังก าหนดให้น ารูปแบบของสัญญาจ้างงานที ่มี
ก าหนดเวลาที่แน่นอนมาใช้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการ และยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันการท างานแก่บุคลากรในงานทางวิชาการให้มีสถานะดังเช่นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย  
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อย่างไรก็ตาม รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงานในงานทางวิชาการในระบบ
กฎหมายฝรั่งเศสและระบบกฎหมายเยอรมนีก็มีลักษณะที่แตกต่างกันในด้านของก าหนดเวลาใน
สัญญาจ้างงาน กล่าวคือ ในระบบกฎหมายฝรั ่งเศส นักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างจะมี
ก าหนดเวลาจ้างเป็นเวลา 3 ปี และหากมีเหตุจ าเป็นตามที่กฎหมายก าหนดก็จะสามารถขยายได้สูงสุด
ไม่เกิน 6 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือได้รับการรับรองว่าสามารถสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ของตนเองได้ภายใน 1 ปี บุคคลดังกล่าวสามารถสมัครเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยด้านการสอน
และการวิจัยชั่วคราวโดยจะได้รับการท าสัญญาจ้างงานเป็นระยะเวลา 1 ปี และอาจต่อสัญญาได้อีก  
1 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ปี หลังจากนั้นจึงจะเป็นการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์-
นักวิจัย ซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการต่อไป จะเห็นว่า ก าหนดเวลาในการจ้างงานในขณะที่
บุคคลดังกล่าวยังไม่ได้เข้าสู ่ต าแหน่งทางวิชาการจะมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 8 ปี ในขณะที่ระบบ
กฎหมายเยอรมนี ได้ก าหนดเวลาการจ้างงานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกไว้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ 
สัญญาจ้างในขณะที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นเวลาไม่เกิน 6 ปี และสัญญาจ้างภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นเวลาไม่เกิน 6 ปี รวมทั้งสิ้น 12 ปี นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์
พิเศษที่เรียกว่า กฎโบนัส ถือเป็นการให้รางวัลส าหรับนักศึกษาที่สามารถส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาในการศึกษาไม่ถึง 6 ปี ซึ่งจะได้รับการขยายระยะเวลาสัญญา
จ้างงานในช่วงหลังจากส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกได้อีกด้วย เห็นได้ว่า ระยะเวลาการจ้างงานตาม
สัญญาจ้างส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกในระบบกฎหมายฝรั ่งเศสและระบบกฎหมายเยอรมนี 
มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยที่ระบบกฎหมายเยอรมนีจะก าหนดเวลาการจ้างงานทั้งช่วงเวลาในขณะที่
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมถึงภายหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย จึงนับว่า
เป็นระยะเวลาจ้างงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มี
ก าหนดเวลายาวกว่าในระบบกฎหมายฝรั่งเศส 

นอกจากนี้ ระบบกฎหมายเยอรมนีก าหนดให้มีต าแหน่งอนุศาสตราจารย์
เพ่ือเป็นหลักประกันในการประกอบอาชีพให้แก่นักวิชาการรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้สามารถสอนและ
วิจัยในมหาวิทยาลัยได้ แม้ยังไมผ่่านการท าผลงานทางวิชาการ อีกท้ังได้รับการจ้างงานภายใต้รูปแบบ
สัญญาจ้างที ่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน หรือก าหนดให้เป็นข้าราชการที ่มีวาระการด ารงต าแหน่ง  
แต่การจะด ารงต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ได้นั้นเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ของมลรัฐต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอ านาจเพียงเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์เพื ่อให้รัฐมนตรีเป็นผู ้พิจารณาเท่านั ้น  ในขณะที่ระบบกฎหมายฝรั ่งเศส  
ผู้ที่ต้องการจะด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเฉพาะ
โดยสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู ้บรรยายซึ่งมีสถานะ 
เป็นข้าราชการ และหากผ่านการท าผลงานทางวิชาการ (habilitation) ก็จะได้รับการเลื่อนระดับ 
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เป็นศาสตราจารย์ประจ าต่อไป ดังนั้น การจ้างงานบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้มีสถานะ
เป็นข้าราชการที่มีสถานภาพการจ้างถาวรในระบบกฎหมายเยอรมนีจึงเป็นเรื่องที่กระท าได้ยากกว่า 
ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส เนื่องจากถึงแม้ว่าผู้นั ้นจะมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์แล้วก็ตาม ผู้นั ้นก็อาจจะยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ก็ได้   
จะเห็นว่าระบบกฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมนีต่างก็ มีลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน  
จึงย่อมเป็นประโยชน์ในการน าประสบการณ์ของระบบกฎหมายทั้งสองประเทศมาปรับใช้เพื่อเป็น 
แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและรูปแบบการจ้างงานบุคลากร 
ในงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศไทยต่อไป 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการจ้างงานบุคลากรในงานทางวิชาการ 
ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศไทย 

 
4.1 ปัญหาการไม่มีกฎเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
 

สืบเนื ่องจากการระดมความคิดเห็นในกลุ ่มนักวิชาการที ่ต้องการแสวงหารูปแบบ 
ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาข้อจ ากัดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยของรัฐที่ยึดโยง
อยู่กับระบบราชการ มีระเบียบแบบแผนและกระบวนการหลายขั้นตอนที่ยุ ่งยากและใช้เวลามาก  
ภายใต้ระบบการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น ไม่สอดคล้องกับหลักการส าคัญของการอุดมศึกษาที่ว่า 
การจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการได้  
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการบนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจและเสรีภาพทาง
วิชาการ อีกทั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนิน
ภารกิจหลักทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการที่อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องอยู่ภายใต้
ระบบการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ จึงไม่สามารถก าหนดระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง อัตรา
ค่าตอบแทน หรือรูปแบบการจ้างมีลักษณะแตกต่างจากส่วนราชการอื่นได้ ระบบการบริหารงานบุคคล
ในระบบราชการจึงไม่สามารถดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ 
น าไปสู่การเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
บัญญัติรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไว้ และก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนิน
กิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหารและจัดการของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไม่ต้องอยู่ภายใต้ระบบราชการต่อไป  

จากการศึกษาระบบกฎหมายไทย ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกว่า 20 แห่ง 
ทั้งท่ีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และเกิดจากการเปลี่ยนสถานภาพตามกฎหมาย 
แต่ปรากฏว่าบทบัญญัติในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดเพียง
หลักการส าคัญของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่างกว้างเท่านั้น แต่ในส่วนของระบบการบริหารงาน
บุคคลส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพ 
ของมหาวิทยาลัยอย่างมาก เนื ่องจากเดิมบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะมีสถานะเป็นข้าราชการ  
แต่เมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท าให้บุคลากรต้องเปลี่ยนสถานะไปเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ออกโดย
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สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ด าเนินการบริหารงานบุคคลผ่านทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
ทั้งในเรื่องของการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ก าหนดสัญญาปฏิบัติงาน คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าตอบแทน กรอบอัตราก าลัง การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งจึงมีอิสระในการก าหนดระบบบริหารงานบุคคลของตนเอง 
เป็นอย่างมาก โดยไม่ต้องก าหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นอย่างเดียวกัน และไม่ต้องน ากฎเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยอื่นมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด ด้วยเหตุว่าในระบบกฎหมายไทย ไม่ปรากฏกฎเกณฑ์กลาง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่จะน ามาบังคับใช้กับกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับว่าดว้ย 
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่อย่างใด แม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2546 และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ก าหนดหลักการกลางที่ใช้บัญญัติในร่าง
กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงหลักการที่ กล่าวถึงแนวทาง 
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น การให้ข้าราชการสามารถเลือกสถานภาพได้ตาม
ความสมัครใจก่อนที่กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยจะมีผลใช้บังคับ การให้มีสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และการให้อ านาจมหาวิทยาลัยออกข้อบังคับในการบริหารงานบุคคลได้ มีองค์กร
บริหารงานบุคคลที่มีส่วนร่วมของบุคลากรตามระบบคุณธรรม มีการประเมินผลงานที่ชัดเจน เป็นต้น  
นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราเงินเดือน 
ที่มากกว่าข้าราชการเพิ่มขึ้น 1.7 เท่า โดยมีเจตนารมณ์ให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถใหเ้ข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และสามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้ 

แตกต่างจากระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ ในส่วน
ของอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ
และยังคงเลือกอยู่ในสถานะข้าราชการในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐแล้ว เนื่องจากอาจารย์ที่เป็นข้าราชการจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กลางที่บัญญัติไว้ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล โดยให้
ความส าคัญกับความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของข้าราชการที ่มีคุณวุฒิและประสบการณ์  
อย่างเดียวกัน จึงไม่สามารถก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันให้แตกต่างกนัได้ 
ทั้งนี้ ปัจจุบันอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีจ านวนลดน้อยลง 
เนื่องจากเมื่อมีอัตราต าแหน่งว่างลงจากการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นข้าราชการเพิ่มอีกต่อไป แต่จะเป็นการจ้างงานโดยก าหนดให้มีสถานะเป็น
พนักงานสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐ อาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
จะไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กลางตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่จะขึ้นอยู่กับระบบบริหารงานบุคคล
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกโดยสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น จึงอยู่ในลักษณะเช่นเดียวกับ
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พนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐนั่นเอง จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ในอนาคตการจ้าง
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใต้รูปแบบสัญญาจ้าง 
จะกลายมาเป็นรูปแบบหลักในการจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา 

จากการศึกษาระบบกฎหมายไทยปรากฏว่า ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จะก าหนดให้บุคลากรในงานทางวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนและการวิจัย มีสถานะทาง
กฎหมายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มักมีชื่อเรียกว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยแต่ละ
มหาวิทยาลัยจะมีการแบ่งประเภทหรือกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ แตกต่างกัน 
แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะมีนิติสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามสัญญาจ้างที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญาจ้างตามระเบียบหรือข้อบังคับ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอย่างอิสระ ท าให้ระบบการเข้าสู่
ต าแหน่งอาจารย์และรูปแบบการจ้างของอาจารย์มหาวิทยาลัยในต่างมหาวิทยาลัยมีข้อก าหนด 
ในสัญญาจ้าง อัตราค่าตอบแทน เงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดให้อาจารย์ต้องทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  
แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยแบ่งสัญญาเป็น 5 ช่วง ได้แก่ สัญญาทดลองปฏิบัติงาน สัญญาระยะที ่หนึ่ง 
มีก าหนดเวลา 2 ปี สัญญาระยะที่สองมีก าหนดเวลา 3 ปี สัญญาระยะที่สามมีก าหนดเวลา 5 ปี และ
สัญญาระยะที่สี่เป็นการจ้างงานจนกระทั่งเกษียณอายุ  ในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนดให้
ต้องท าสัญญาทดลองงานเป็นเวลา 1 ปี เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์จะมีก าหนดเวลาจ้าง 3 ปี 
หากไม่ได้รับแต่งตั ้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที ่สูงขึ ้น จะต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง  
ครั้งละไม่เกิน 2 ปี ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์จะมีก าหนดเวลาจ้าง 5 ปี อาจต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน  
2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 ปี ส่วนรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ จะมีลักษณะที่ต่างออกไป โดยจะ
ได้รับการจ้างงานจนกระทั่งเกษียณอายุ จะเห็นว่าระบบบริหารงานบุคคลดังกล่าวเป็นระบบที่เริ่มต้น
ด้วยสัญญาจ้างที่ให้อยู่ในสถานภาพทดลองงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ต่อมาหากมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจนเกิดความแน่ใจว่าบุคคลนั้นเหมาะสมที่จะได้รับสถานภาพถาวร  
ก็จะก าหนดให้ด ารงต าแหน่งได้จนกระทั่งเกษียณอายุ 

การเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีระบบบริหารงานบุคคลที่แตกต่างจาก
ระบบราชการ มีการจัดการที่เหมาะสมกับลักษณะภารกิจของมหาวิทยาลัย ก็เพื่อให้มหาวิทยาลัย
สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ได้มากขึ้น แต่ในปัจจุบันพบว่า 
แม้มหาวิทยาลัยจะได้รับความเป็นอิสระจากรัฐในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่กลับยังไม่สามารถแก้ปัญหา 
การขาดแคลนอาจารย์ได้ เห็นได้จากกรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเปิดรับสมัครผู้ที่ได้รับ
วุฒิปริญญาโทในสาขาขาดแคลนและมีความจ าเป็นเนื่องจากไม่สามารถสรรหาผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
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ระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ได้ โดยก าหนดให้บุคคลดังกล่าว 
เข้าท างานในต าแหน่งอาจารย์ช่วยสอน และมีเงื่อนไขบังคับว่าจะต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
แต่ไม่ปรากฏว่า ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้ผู ้ที ่สนใจ 
จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
อย่างเป็นรูปธรรม การที่มหาวิทยาลัยต้องการผู้ที่มีศักยภาพสูงจึงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่จะ
เข้ามาเป็นอาจารย์ได้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก แต่เมื่อไม่สามารถสรรหาผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกได้ จึงเปิดรับผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาโทให้เข้ามาท างานต าแหน่งอาจารย์ช่วยสอน และ
ก าหนดเงื่อนไขบังคับให้บุคคลดังกล่าวต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อไป จึงเป็นการผลักภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอกให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

อีกท้ัง การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น
อาจารย์ว่าจะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก
โดยผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและได้รับอนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์แล้ว (Ph.D. Candidate) จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับคัดเลือกเป็นอาจารย์ได ้ในขณะที่ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยก็ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ โดยอาจได้มาจากผู้ที ่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกหรือผู้ที่มีคุณสมบัติหรือประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ หรือบุคคลทั่วไป 
แต่อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557  
ก็ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ประจ า โดยต้อง
เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาเอก การจะเป็นอาจารย์จึงจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เท่านั้น เห็นได้ว่า ปัจจุบันระบบการเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์จึงมักเป็นการเริ่มต้นส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเท่านั ้น การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจึงก าหนดเส้นทางการเป็นอาจารย์ 
โดยเริ่มต้นจากต าแหน่งอาจารย์เป็นหลัก แล้วจึงพัฒนาไปในต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น แต่ในทาง
ข้อเท็จจริงแล้ว บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ ไม่ได้มี เพียงผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์แล้วเท่านั ้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มบุคลากรที ่ยังไม่ได้เข้าสู ่ต าแหน่ง ในกรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก และกลุ่มผู้ช่วยสอน ซึ่งไม่ปรากฏว่า
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดครอบคลุมถึงกลุ่มบุคลากรดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงท าให้กลุ่มบุคลากรในงานทางวิชาการดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมาย
อย่างชัดเจน เป็นผลมาจากการที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติไม่ได้ก าหนดเกณฑ์กลางในการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยไว้ จึงเกิดปัญหาว่ามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งก็จะ
ก าหนดระบบการเข้าสู่ต าแหน่งหรือรูปแบบการจ้างของบุคลากรในงานทางวิชาการแตกต่างกัน  
โดยไม่ครอบคลุมไปถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อีกทั้ง
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ไม่มีการก าหนดรายละเอียดของสภาพการจ้างและการท างานเป็นเกณฑ์ขั้นต ่าไว้ ระบบการเข้าสู่
เส้นทางการเป็นอาจารย์จึงไม่มีเอกภาพและไม่มีความแน่นอนชัดเจน ท าให้ ไม่สามารถดึงดูดผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถให้สนใจเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
อาจารย์ และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้นั้น  มหาวิทยาลัยจะต้อง
จัดระบบบริหารงานบุคคลให้สามารถดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัย 
จึงควรต้องมีกฎเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบที่น่าสนใจไว้อย่างชัดเจน  

จากการศึกษาระบบกฎหมายฝรั่งเศส การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายการศึกษา มาตรา L952-6 วรรคสี ่ ด ้วยการแยกระหว่างอาจารย์-นักว ิจัย 
(Enseignants – Chercheurs) ได้แก่ อาจารย์ผู้บรรยาย และศาสตราจารย์ประจ า ออกจากราชการ
ทั่วไป โดยมีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการ ส าหรับผู้สอนที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์-นักวิจัย จะต้อง
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และผ่านการสอบแข่งขันระดับชาติเพื่อบรรจุเป็นบุคลากร
ของรัฐ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามที่กฎหมายระดับชาติก าหนด อีกทั้ง มีกฎเกณฑ์กลางบัญญัติ
รับรองสถานะทางกฎหมายและรูปแบบการจ้างของบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างตามรัฐกฤษฎีกา ที่ 2009-464 
ลงวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2009 และกลุ่มผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราวตามรัฐกฤษฎีกา  
ที่ 88-654 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยก าหนดให้กลุ่มบุคลการดังกล่าวมีสถานะเป็นลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ก็ตาม เมื่อมีกฎเกณฑ์กลาง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นเอกภาพและ 
มีความแน่นอนชัดเจน โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งให้ได้รับ
การรับรองสถานะทางกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองดังเช่นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ขณะที่
ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก จนกระท่ังได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
อย่างเป็นระบบ จึงเป็นระบบการเข้าสู่เส้นทางเป็นอาจารย์ที่เริ่มต้นตั้งแต่ขณะก าลังศึกษาปริญญาเอก  

ส่วนระบบกฎหมายเยอรมนี การบริหารงานมหาวิทยาลัยบัญญัติไว้ในกฎหมายกลาง
ระดับสหพันธ์ ที่เรียกว่า กฎหมายกรอบการอุดมศึกษา ก าหนดกรอบการจัดการศึกษาในแต่ละมลรัฐ 
โดยที่มาตรา 42 ก าหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยหมายความรวมถึง ศาสตราจารย์และอนุศาสตราจารย์ 
โดยศาสตราจารย์จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตลอดชีพ ส่วนอนุศาสตราจารย์เป็นต าแหน่ง 
ที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการรุ่นใหม่ได้ท าการสอนและการวิจัยโดยที่ยังไม่ต้องท าผลงานทางวิชาการ  
แต่จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีความสามารถทางการสอน โดยอนุศาสตราจารย์ 
อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการที่มีวาระการด ารงต าแหน่งหรือท าสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลา
แน่นอนก็ได้ โดยแบ่งระยะเวลาการจ้างออกเป็น 2 ช่วง แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 6 ปี เพื่อสร้าง
หลักประกันให้แก่นักวิชาการรุ่นใหม่ และเป็นระบบที่ดึงดูดให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็น
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อาจารย์ อีกทั้ง มีกฎหมายที่บัญญัติรับรองสถานะทางกฎหมายของบุคลากรในงานทางวิชาการ  
แต่ยังไม่ได้เข้าสู ่ต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ กลุ ่มผู ้ช่วยงานทางวิชาการชั ่วคราวตามกฎหมาย
อุดมศึกษาของมลรัฐซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในมลรัฐนั้น  และกลุ่มผู้ช่วย 
งานทางวิชาการตามกฎหมายก าหนดเวลาการจ้างงานซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษส าหรับการจ้างลูกจ้าง 
ในงานทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ขณะที่ก าลังศึกษาปริญญาเอก และหลังจากส าเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก ให้ได้รับการจ้างงานภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน  

การมีระบบที่สนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์เช่นนี้ ย่อมสามารถ  
จูงใจผู้ที่มีความรู้ความสามารถสนใจให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มากขึ้น และน่าจะช่วยลดปัญหา
ขาดแคลนอาจารย์ได้  ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดกฎเกณฑ์ใดที่กระทบต่ออาจารย์นั้น 
มหาวิทยาลัยพึงต้องให้ความคุ้มครองและก าหนดกฎเกณฑ์ที่จะสามารถจูงใจและพัฒนาบุคลากร  
ในงานทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมเสียก่อน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้นอาจท าให้มีผู้สนใจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยลดน้อยลง เนื่องจาก
มองว่าระบบการเป็นอาจารย์ไม่มีความแน่นอน และขาดความชัดเจน อีกทั้งไม่ปรากฏบทบัญญัติของ
กฎหมายทีใ่ห้หลักประกันการคุ้มครองการท างานครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคลากรในงานทางวิชการที่อยู่
ในช่วงเริ่มต้นจะเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์ ในระบบกฎหมายไทยจึงควรจะต้องมีกฎเกณฑ์กลาง 
ที่บัญญัติเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลที่น ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ของรัฐแต่ละแห่ง  

 
4.2 ปัญหาการไม่มีรูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้ 
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มักมีการ
เปิดรับสมัครผู้ที ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื ่อด ารงต าแหน่งอาจารย์  แต่ก็อาจมีกรณีที่ 
เปิดรับสมัครผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาขาดแคลนและมีความจ าเป็นได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถสรรหาผู้ที ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
อาจารย์ได้ โดยก าหนดให้ท างานในต าแหน่งอาจารย์ช่วยสอน และมีเงื่อนไขบังคับว่าจะต้องศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกต่อไป ดังนั้น บุคคลที่จะเป็นอาจารย์ได้จึงต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกเท่านั้น เมื่อได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์จะมีสถานะทางกฎหมายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
ต่อมาจึงให้บุคคลพัฒนาเพื่อเข้าสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งมีผลต่อเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างงานด้วย ลักษณะของ
ระบบการบริหารงานบุคคลดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสนใจจะเป็นอาจารย์ 
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ลดน้อยลง เนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญาเอกมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนสูง และมักจะต้องใช้เวลา 
ในการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลานานอย่างน้อย 2 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษาได้หรือไม่ นักศึกษาจึงเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตนเอง  
ในขณะที่มหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ว่าจะต้องส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกแล้วเท่านั้น จึงเป็นการผลักภาระด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มีจ านวนสูงให้นักศึกษา 
เป็นผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้บุคคลที่มีต้องการจะเป็นอาจารย์ แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ได้ยาก เนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญาเอกมีต้นทุนสูง 

จากกรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แม้ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุน
นักศึกษาในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากข้อก าหนดและ
เงื่อนไขการรับทุนปริญญาเอก จะเห็นว่า นักศึกษาจะต้องอุทิศเวลาให้แก่การท างานวิจัยตลอดช่วง 
การรับทุนอย่างเต็มเวลา และหากเป็นผู้ที่มีงานท าแล้วก็จะต้องขออนุมัติให้ลาศึกษาต่อและท างาน
วิจัยได้เต็มเวลา และตลอดเวลาที่ได้รับทุนอีกด้วย ท าให้ไม่สามารถท างานประจ าอย่างอื่นไปด้วย 
ในขณะที่รับทุนปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยได้ อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากเงื ่อนไขการเบิกจ่ายทุน 
ที ่ก าหนดให้นักศึกษาปริญญาเอกจะต้องรายงานความก้าวหน้าการท าวิจัย ตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลา มหาวิทยาลัยก็สามารถระงับทุนได้  
เห็นได้ว่า สถานะของนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้รูปแบบของการให้ทุนปริญญาเอกนั้นเปรียบเสมือน
กับสถานะเป็นลูกจ้างในระบบกฎหมายแรงงาน แต่กลับปรากฏว่า การให้ความคุ้มครองในการท างาน
แก่นักศึกษาปริญญาเอกมีเพียงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพื่อตอบแทนการท างานวิจัย
เท่านั้น ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นเช่นเดียวกับที่ลูกจ้างในระบบกฎหมายแรงงาน
พึงจะได้รับ อีกท้ังไม่ปรากฏว่าข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้ให้การรับรอง
สถานะทางกฎหมายโดยก าหนดครอบคลุมถึงนักศึกษาปริญญาเอกซึ่งเป็นบุคลากรในงานทางวิชาการ
แต่อย่างใด ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจึงยังไม่ปรากฏรูปแบบการจ้างงานที่ครอบคลุม
ถึงบุคลากรกลุ ่มนี้  ทั ้งที ่จริงแล้วเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าผู้ที ่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมักต้องการจะเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการต่อไป  

ส่วนบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอีกประเภทหนึ่ง 
คือ ผู้ช่วยสอนซึ่งอาจมีได้ทั้งบุคคลที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือไม่ก็ได้ โดยอยู่ในลักษณะ 
การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อตอบแทนการช่วยงานอาจารย์ ที่เรียกว่า ทุนผู้ช่วยอาจารย์ หรือ
ทุนผู้ช่วยสอน มีขอบข่ายการปฏิบัติงานด้านการสอนและทางวิชาการ มีข้อตกลงและเงื่อนไขในการ
รับทุนทั้งสองรูปแบบดังกล่าว ซ่ึงล้วนเป็นการก าหนดเงื่อนไขสภาพการจ้างและการท างานแก่บุคลากร 
ในงานทางวิชาการอย่างหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏว่ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดรับรองสถานะทางกฎหมายและรูปแบบการจ้างงานของบุคลากรดังกล่าวไว้แต่อย่างใด  
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ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันจึงไม่ปรากฏรูปแบบของการจ้างแรงงานในงานทาง
วิชาการส าหรับบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่ง แต่เป็นเพียงลักษณะของการให้ทุนการศึกษาโดยมี
เงื่อนไขก าหนดให้ปฏิบัติงานในทางวิชาการเท่านั้น อีกทั้งผู้รับทุนดังกล่าวไม่อยู่ในสถานะการจ้างงาน 
และไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ส่งผลให้กลุ่มบุคลากรดังกล่าว 
ยังไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองภายใต้กฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยดังเช่นบุคลากรทางวิชาการที่อยู่ในสถานะข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย หรือ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย อีกทั้งกฎหมายจัดตั้งของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนดให้กิจการของ
มหาวิทยาลัยไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์   
ย่อมท าให้ไม่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายแรงงานซ่ึงเป็นกฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์ขั้นต ่าที่บังคับใช้กับ
เอกชนทุกประเภทกิจการมาบังคับใช้แก่บุคลากรในงานทางวิชาการที่อยู่ในฐานะผู้รับทุนการศึกษาได้ 
กรณีจึงเป็นการขาดมาตรฐานด้านแรงงานซึ่งเป็นเรื ่องหลักประกันความมั่นคงในอาชีพที่บุคคล 
พึงจะได้รับความคุ้มครอง รูปแบบการศึกษาระดับปริญญาเอกในระบบกฎหมายไทยจึงเป็นระบบที่
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้การสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง แม้จะมีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษาแล้วก็ตาม  แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นหลักประกัน 
ความมั ่นคงในอาชีพแต่อย่างใด เมื ่อระบบกฎหมายไทยยังไม่มีร ูปแบบการจ้างงานส าหรับ 
กลุ่มบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งผลให้
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความสนใจจะเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ลดน้อยลง เนื่องจากมองว่า
วิชาชีพการเป็นอาจารย์ไม่มีความแน่นอน ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงปัญหาภาวะขาดแคลนอาจารย์
ในปัจจุบัน  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับในระบบกฎหมายฝรั่งเศส ปรากฏว่า กลุ่มบุคลากรซึ่ง
ปฏิบัติงานทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับกลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกตาม
สัญญาจ้างจะได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายไว้ในรัฐกฤษฎีกา ที ่ 2009 -464 ลงวันที ่ 23 
เมษายน ค.ศ. 2009 เป็นกฎเกณฑ์กลางในการก าหนดกระบวนการสรรหาและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักศึกษาปริญญาเอกไว้ โดยเฉพาะรายละเอียดของสัญญาจ้างที่ชัดเจน ได้แก่ จ านวนชั่วโมง
การท างานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก ลักษณะของกิจกรรมที่
มอบหมายให้ต้องปฏิบัติตามสัญญา ก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง การทดลองงาน ค่าตอบแทนขั้นต ่า 
รวมถึงเหตุแห่งการเลิกจ้าง เป็นต้น การศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศสจึงมิ ใช่เป็นเพียง
การศึกษาในระดับสูงส าหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพทางวิชาการเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นการประกอบ
อาชีพอย่างเช่นลูกจ้างในระบบกฎหมายแรงงาน และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว 
เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ต่อไป 
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ส่วนกลุ่มผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราวเป็นต าแหน่งที่ได้รับการบัญญัติรับรอง
ไว้ในรัฐกฤษฎีกา ที่ 88-654 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 เมื่อมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรในงานทางวิชาการให้เป็นอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการได้ จึงเปิดโอกาสให้
มหาวิทยาลัยสามารถท าสัญญาจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กฎหมายก าหนด ภายใต้รูปแบบ
สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน โดยที่ก าหนดเวลาจ้างในแต่ละสัญญาอาจมีความแตกต่างกันได้
โดยขึ้นอยู่กับสถานะและคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย และมีการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนข้ันต ่าไว้อีกด้วย 

ในขณะที่ระบบกฎหมายเยอรมนี นั้น กลุ่มผู้ช่วยงานทางวิชาการชั่วคราวเป็นต าแหน่งที่
ประกอบไปด้วยบุคลากรซึ่งจ าแนกออกตามระดับวุฒิการศึกษาของผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับการรับรอง
ไว้ในกฎหมายอุดมศึกษาของมลรัฐซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับมหาวิทยาลัยที่ ตั้งอยู่ในมลรัฐนั้น  
การก าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการสภาพการจ้างงาน ระยะเวลาของสัญญาจ้าง รวมถึงค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าวจึงเป็นไปตามกฎหมายอุดมศึกษาของมลรัฐที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่ นอกจากนี้ยังมี
กลุ่มผู้ช่วยงานทางวิชาการ ได้รับการท าสัญญาจ้างตามกฎหมายก าหนดเวลาจ้างงานทางวิชาการ 
ซึ่งเป็นกฎหมายกลางซึ่งบังคับใช้กับการจ้างงานบุคลากรที่อยู่ในขณะก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 
และการจ้างงานภายหลังจากส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง
ด้านสภาพการจ้างและการท างาน รวมทั้งมีข้อก าหนดพิเศษที่เรียกว่า กฎโบนัส ซึ่งเป็นการให้รางวัล
ส าหรับนักศึกษาที่สามารถส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้อย่างรวดเร็ว โดยจะได้รับการขยาย
ระยะเวลาสัญญาจ้างงานในช่วงภายหลังจากส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก  

ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในระบบกฎหมายไทยไม่มีรูปแบบการจ้างงาน
ที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ แต่เป็นผู้ที ่มี
แนวโน้มจะพัฒนาเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ให้ได้รับการคุ้มครองการท างานเสมือน
เป็นการประกอบอาชีพ และเป็นการสนับสนุนให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม การกระท าเช่นนี้ย่อมส่งผลให้บุคคลสนใจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยน้อยลง จึงควรต้องมี
การก าหนดรูปแบบการจ้างที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการดังกล่าว 
 
4.3 ปัญหาการก าหนดสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับ  
การคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ 
 

เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที ่เป็นส่วนราชการไปเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชน โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานอย่างอิสระ 
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของตนเองที่มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ โดยอยู่ภายใต้
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การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจ ากัด 
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการ และแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณภาพ ประกอบกับนโยบายในการลดอัตราข้าราชการของรัฐบาลในขณะนั้น 
จึงน าไปสู่การให้อ านาจแก่สภามหาวิทยาลัยในการก าหนดระบบบริหารงานบุคคลของตนเอง 
อย่างอิสระ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ จากเดิมที่อาจารย์มีสถานะเป็น
ข้าราชการซึ่งสามารถครองต าแหน่งไปจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ และการจะมีค าสั่งให้ข้าราชการ
พ้นจากการด ารงต าแหน่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่กระท าโดยง่าย หากข้าราชการผู้นั้นมิได้กระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงก็ย่อมได้รับการจ้างงานไปจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ อีกทั้ง การมีค าสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยโทษทางวินัยร้ายแรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องกระท าผ่านกระบวนการการด าเนินการทางวนิัย
ที ่มีการตรวจสอบความผิดของข้าราชการจากผู ้บังคับบัญชาหลายล าดับชั ้นจึงเป็นหลักประกัน 
การท างานให้แก่อาจารย์ที่เป็นข้าราชการได้ว่าการสั่งให้พ้นจากสถานะการเป็นข้าราชการย่อมมิได้
เกิดขึ ้นตามอ าเภอใจของผู ้บังคับบัญชา และจะไม่ถูกท าให้พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผลส่วนตัว 
อันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แต่หลังจากเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
อาจารย์ที่เป็นข้าราชการจึงต้องเปลี่ยนสถานะไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ภายใต้รูปแบบ
สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน และมีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
ตามกฎเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยไดก้ าหนดไว้  

จากแนวคิดที่ต้องการผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจและ 
มีเสรีภาพทางวิชาการที่มากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการอุดมศึกษา และแก้ไขปัญหาเรื่องข้อจ ากัดใน
ระบบบริหารงานบุคคล โดยไม่ต้องยึดติดกับระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในระบบราชการซึ่งไม่สามารถ
ดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้สนใจจะเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ได้ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
กลับปรากฏว่า อาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องท างานภายใต้ภาวะความกดดัน 
จากความไม่แน่นอนของการต่อสัญญาจ้าง  อีกทั้งเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการที่มีกรอบเวลา 
ให้ต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างอันเกิดจากแนวคิดที่ต้องการกระตุ้นให้อาจารย์ต้องพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ และต้องสร้างผลงานทางวิชาการมากขึ้นนอกเหนือจากภารกิจด้านการสอน หากไม่
สามารถท าผลงานทางวิชาการได้ตามเกณฑ์และภายในกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก็อาจถูก
พิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้างได้ อาจารย์จึงต้องทุ่มเทเวลาให้กับการท าผลงานทางวิชาการด้วยความกลัว
ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างนั่นเอง 

รูปแบบการจ้างงานของอาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึ งอาจสิ้นสุดลง 
ได้ง่ายกว่ารูปแบบการจ้างงานของอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ เนื่องจากหากครบก าหนดเวลา
ตามสัญญาจ้างของอาจารย์ที ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ อาจารย์ก็อาจถูกพิจารณาเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างได้ เกิดปัญหาว่าอาจารย์ 
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จึงต้องท าผลงานในทางวิชาการโดยให้ความสนใจเฉพาะแต่การรักษาสถานะสัญญาจ้างงานของตนเอง
ไว้ให้ได้เท่านั้น ไม่สามารถสร้างสรรค์หรือผลิตผลงานในทางวิชาการอย่างอื่น ๆ ในด้านที่ตนเองสนใจ 
และท าให้อาจารย์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการที ่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  
ผู้ประเมินผลต่อสัญญาจ้างงานของตนเองได้ เนื่องจากกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อต่อสัญญาจ้างงาน 
รวมถึงกรณีที่ผู้ประเมินอาจอาศัยอ านาจในการประเมินต่อสัญญาจ้างงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้
ควบคุมแทรกแซงการปฏิบัติงานทางวิชาการ หรือปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างไม่เป็นธรรมได้ การที่อาจารย์
ต้องอยู่ภายใต้รูปแบบการจ้างงานที่มีก าหนดเวลาแน่นอนดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากหลักประกันความ
มั ่นคงในการประกอบอาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ ่งอยู ่ในสถานะข้าราชการและพนัก งาน
มหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกัน ผู้เขียนจึงเห็นว่า ในบริบทของประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มี
สถานะเป็นข้าราชการ จึงมีหลักประกันความเป็นอิสระในการท างานและได้รับการคุ้มครองเสรีภาพ
ทางวิชาการมากกว่าอาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การที่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ก าหนดให้อาจารย์มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาจากหลักประกันความมั่นคง  
ในการประกอบอาชีพของอาจารย์แล้ว จึงอาจส่งผลต่อการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์ 
ซ่ึงมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอนและกิจกรรมทางวิชาการมากที่สุด และย่อมขัดต่อหลักเสรีภาพทาง
วิชาการซึ่งเป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา 34 วรรคสอง   

แม้หลักเสรีภาพทางวิชาการจะได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แต่ผู้เขียนเห็นว่า การที่เสรีภาพทางวิชาการจะได้รับการยืนยันและรักษาไว้อย่างแท้จริง โดยมิใช่เป็น
เพียงการกล่าวถึงอย่างนามธรรมและไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง จึงไม่ได้มีเพียงการบัญญัติรับรอง
หลักการดังกล่าวเท่านั้น แต่จะต้องได้รับหลักประกันที ่ยืนยันว่าการใช้เสรีภาพทางวิชาการขอ ง
อาจารย์จะได้รับความคุ้มครองโดยมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยสามารถกระท าให้เห็นได้ชัดในรูปแบบ
ของการให้ความคุ้มครองในการท างานของอาจารย์ด้วยกลไกที่เหมาะสมที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
หากอาจารย์ได้ใช้เสรีภาพทางวิชาการเป็นไปตามขอบเขตที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้ว อาจารย์ก็ควร
ได้รับหลักประกันว่าจะไม่กระทบต่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพหรือสถานะการเป็นอาจารย์ 
หากการอุดมศึกษาของไทยกระท าได้เช่นนี้ ก็ย่อมน ามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศทาง
วิชาการได้อย่างแท้จริง 

ในเรื่องการก าหนดสถานะทางกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัยในรูปแบบใดที่จะเป็น
การคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มากที่สุดนั้น เมื่อพิจารณาจากระบบกฎหมายเยอรมนี 
พบว่า กฎหมายพื้นฐาน มาตรา 33 วรรคสี ่ เรียกร้องให้ต้องมีการแต่งตั ้งอาจารย์มหาวิทยาลัย 
เป็นข้าราชการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจด้านการสอนและการสอบอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
หน้าที่ของนักศึกษาได้ จึงต้องถือว่างานในทางวิชาการมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจเหนือ จะต้องมอบ
ให้แก่อาจารย์ที่เป็นข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจ้างอาจารย์ในสถานะลูกจ้างได้  
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แต่จะต้องกระท าในลักษณะที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น ท าให้มหาวิทยาลัยยังคงมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
ต้องแต่งตั้งอาจารย์ในสถานะข้าราชการอยู่ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นบทบัญญัติเรื่องเสรีภาพทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญนั้น
เรียกร้องให้มีการแต่งตั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการหรือให้ด ารงต าแหน่งตลอดชีพหรือไม่ 
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีได้วางหลักไว้ว่า ผู้ทรงเสรีภาพทางวิชาการนั้นหมายความถึงบุคคลทุกคนที่
ประกอบอาชีพทางวิชาการหรือที่ต้องการที่จะประกอบอาชีพทางวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคคล
ทุกคนสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในเสรีภาพทางวิชาการได้ แม้ว่าโดยหลักแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยจะ
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะใช้เสรีภาพทางวิชาการก็ตาม  

นอกจากนี้ ประเด็นว่าเฉพาะแต่อาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการเท่านั้นที่จะสามารถ
ประกันความมั ่นคงในการท างานให้กับอาจารย์ได้  ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ได้เคยวินิจฉัยไว้ว่า  
แม้กฎหมายพื้นฐานจะบัญญัติเรื่องเสรีภาพทางวิชาการโดยรับรองความเป็นอิสระของอาจารย์ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางวิชาการให้มีอิสระมากกว่าข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ ก็ตาม แต่อาจารย์ยังมีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายข้าราชการอยู่ โดยไม่อาจอ้างบทบัญญัติเรื่องเสรีภาพทางวิชาการ
ตามมาตรา 5 วรรคสาม เพื่อใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจ ากัดและไม่สามารถใช้เสรีภาพดังกล่าว
เรียกร้องให้ตนเองอยู่ในต าแหน่งอาจารย์ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา ดังนั้น แม้ว่าจะแต่งตั้งอาจารย์
ให้เป็นข้าราชการแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถประกันความมั่นคงในการท างานในต าแหน่งให้กับ
อาจารย์ที่เป็นข้าราชการได้อย่างเด็ดขาดนั่นเอง 

ส าหรับประเด็นเรื่องอาจารย์ที่มีสถานะเป็นลูกจ้างนั้นไม่มีความเป็นอิสระในการด าเนิน
กิจกรรมทางวิชาการ เนื ่องจากอาจถูกเลิกสัญญาจ้างได้ ในระบบกฎหมายเยอรมนีปรากฏว่า                   
แท้จริงแล้วการถูกเลิกจ้างได้ยากไม่ใช่สิทธิพิเศษของข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ตลอดชีพแต่อย่างใด เนื่องจากหลักการเลิกจ้างได้ยากได้ถูกน ามาใช้กับความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้าง
แรงงานในระบบกฎหมายแรงงานด้วย โดยนายจ้างได้สูญเสียสิทธิในการเลิกสัญญาจ้างแรงงานในกรณี
ปกติไป และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างได้ยากนั้นอาจถูกเลิกจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลพิเศษเท่านั้น ดังนั้น 
หลักการเลิกจ้างได้จ้างหรือความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานจึงไม่ใช่สิทธิเศษส าหรับบุคคลที่เป็น
ข้าราชการเท่านั้น นอกจากนี้ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนั้น ยังได้รับ
การคุ้มครองจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการเลิกจ้าง โดยวางหลักไว้ 3 ประการว่า “การเลิกจ้าง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง การเลิกจ้างที่มีเหตุเลิกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 1. เหตุเลิกจ้างที่
เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้เป็นลูกจ้าง 2. เหตุเลิกจ้างที่เกี่ยวกับการกระท าของลูกจ้าง และ 3. เหตุเลิกจ้างที่
เกี่ยวกับความจ าเป็นของสถานประกอบการของนายจ้าง” ส่งผลให้การเลิกจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยที่
เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน และเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองจากบทบัญญัติเรื ่องเสรีภาพทาง
วิชาการตามมาตรา 5 วรรคสาม ของกฎหมายพื้นฐาน จึงไม่ใช่เรื่องที่กระท าได้โดยง่ายแต่อย่างใด   
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อีกทั้ง มาตรา 43 แห่งกฎหมายกรอบการศึกษายังบัญญัติรับรองให้อาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งที่เป็น
ข้าราชการและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนั้นต่างก็มีเสรีภาพทางวิชาการและมีอิสระในการด าเนิน
กิจกรรมทางวิชาการได้เช่นเดียวกันอีกด้วย ดังนั้น อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
แรงงานก็สามารถมีและใช้เสรีภาพทางวิชาการได้เช่นเดียวกับอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ โดยมี
ระบบที่ประกันความม่ันคงในการท างานต่างกัน 

แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพทางวิชาการไว้เช่นเดียวกับกฎหมายพื้นฐานของระบบกฎหมายเยอรมนี  
แต่กลับไม่ปรากฏบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะเป็นการใช้อ านาจเหนือหรืออ านาจบังคับการฝ่ายเดียวจะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น โดยที่
มาตรา 34 วรรสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาจตีความได้เพียงว่า บุคคลทุกคน
สามารถเป็นผู้ทรงสิทธิในเสรีภาพทางวิชาการได้ จึงไม่อาจสรุปได้ว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวจะต้องมี
สถานะเป็นข้าราชการหรือไม่ 

การแสวงหาว่าสถานะทางกฎหมายใดที่จะเหมาะสมต่อการคุ ้มครองเสรี ภาพทาง
วิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยในบริบทของไทยมากที่สุด เมื ่อพิจารณาบทบัญญัติในระบบ
กฎหมายไทยเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ภายใต้รูปแบบการจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน  
ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์การเลิกจ้างได้ยากดังเช่นในระบบกฎหมายเยอรมนี ซึ่งเป็นการคุ้มครองการเลิก
จ้างส าหรับอาจารย์ที่อยู่ในสถานะลูกจ้าง อีกทั้งกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐส่วนใหญ่
มักจะบัญญัติให้กิจการของมหาวิทยาลัยทั้งหลายไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานหรือ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยจึงยังไม่มีหลักประกันความมั่นคงภายใต้ระบบ
สัญญาจ้างเช่นเดียวกับระบบกฎหมายเยอรมนี  ดังนั ้น ในบริบทประเทศไทย เมื ่อพิจารณาจาก 
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่และกิจกรรมทางวิชาการ อาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ จึงมีหลักประกันความเป็นอิสระ 
ในการท างานและได้รับการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการมากกว่าอาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จึงเกิดปัญหาว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะสามารถให้สถานะข้าราชการแก่อาจารย์
ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ไม่ได้มีสถานภาพเป็นส่วนราชการ เพื่อประโยชน์  
ในการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการที่พิจารณาจากแง่ของหลักประกันความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพได้หรือไม่  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยก 
นิติบุคคลมหาชนออกจากนิติบุคคลเอกชนอย่างเป็นระบบ ได้น ารูปแบบการจัดองค์กรในรูปแบบ
องค์การมหาชนอิสระมาใช้กับมหาวิทยาลัย เพื ่อตอบสนองและรองรับความประสงค์ในการ 
ให้ความเป็นอิสระแก่มหาวิทยาลัยมากที ่ส ุด  โดยได้ร ับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยไว ้ใน 
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ประมวลกฎหมายการศึกษา เห็นว่า แม้ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสจะมีสถานภาพเป็นองค์การ
มหาชนอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากรัฐ ไม่อยู่ภายใต้ระบบบริหารราชการทั่วไป ท าหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ สามารถด าเนินกิจการได้ด้วยตนเอง 
มีบุคลากร ทรัพย์สิน และระเบียบวิธีงบประมาณของตนเอง อีกท้ังวางกฎเกณฑ์ทั่วไปเพ่ือใช้บังคับกับ
บุคคลและผู้ใช้บริการสาธารณะของตนได้ แต่กลับปรากฏว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ – นักวิจัย 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ประจ า และอาจารย์ผู้บรรยาย ยังคงได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายเป็น
ข้าราชการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา L952-6 วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายการศึกษา  ในขณะที่
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในระบบกฎหมายไทยซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ฝรั ่งเศส กล่าวคือ มีสถานะเป็นองค์กรมหาชน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้รับงบประมาณจากรัฐ 
ในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป มีความสัมพันธ์กับรัฐในลักษณะก ากับดูแล การบริหารจัดการสิ้นสุดที่ 
สภามหาวิทยาลัย แต่อาจารย์กลับมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงลูกจ้างตามสัญญาจ้างเท่านั้น  
โดยไม่สามารถมีสถานะเป็นข้าราชการได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
เมื่อปรากฏชัดแล้วว่า ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีสถานะเป็นองค์การมหาชน
อิสระ แยกออกจากรัฐแล้วก็ตาม แต่ยังคงสามารถก าหนดให้อาจารย์-นักวิจัย มีสถานะเป็นข้าราชการ
ได้อยู่ ดังนั้น สถานภาพของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐซึ่งเป็นองค์การมหาชนอิสระนั้น แม้จะไม่ได้
เป็นส่วนราชการแล้วก็ตาม ก็มิได้มีความผูกพันต่อสถานะทางกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ทีจ่ะส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการไปเป็นลูกจ้าง
ตามระบบสัญญาจ้างด้วยแต่อย่างใด อาจารย์ยังคงมีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการได้ แม้ว่า
มหาวิทยาลัยจะไม่มีฐานะเป็นส่วนราชการก็ตาม ทั้งนี้ การก าหนดให้บุคลากรในงานทางวิชาการ 
มีสถานะทางกฎหมายเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้างนั้น จะน ามาบังคับใช้กับบุคลากรในงานทาง
วิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น นักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้าง หรือผู้ช่วย 
ด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราว เพ่ือให้กลุ่มบคุคลดังกล่าวได้รับหลักประกันการคุ้มครองการท างาน
ตามท่ีพึงจะได้รับ 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงไม่เห็นด้วยกับค ากล่าวที่ว่า เมื่อมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ได้เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชน จะส่งผลให้
อาจารย์จะอยู่ในสถานะเป็นข้าราชการต่อไปอีกไม่ได้ จะต้องเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายใต้รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้น โดยผู้เขียนมีเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของผู้เขียน
ตามท่ีได้เปรียบเทียบกับระบบกฎหมายฝรั่งเศสและระบบกฎหมายเยอรมนีไปแล้วข้างต้น  
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญก้าวหนึ่งในการพัฒนาบุคคลเพื่อเข้าสู่
สังคมการท างานอย่างแท้จริง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจารย์ผู้สอนจึงถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทางวิชาการ ทันต่อสถานการณ์โลก 
และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ จึงมีความพยายามจะปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยของรัฐจากเดิมที่เป็นส่วนราชการอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของรัฐซึ่งมีการด าเนินงาน 
ที่ยึดโยงอยู่กับกฎเกณฑ์และระเบียบจากราชการส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการความเป็นอิสระและความคล่องตัวสูง เมื่อได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพของ
มหาวิทยาลัยของรัฐไปสู่สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ
เท่านั้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีความเป็นอิสระและความคล่องตัวมากขึ้น แต่จาก
การศึกษา ไม่ปรากฏว่า ระบบกฎหมายไทยมีกฎเกณฑ์กลางที่จะน ามาบังคับใช้กับระบบบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ส่งผลให้ระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
จึงเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ท าให้
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งก็จะก าหนดระบบการเข้าสู่ต าแหน่งหรือรูปแบบการจ้างของ
บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในทางวิชาการแตกต่างกัน และไม่มีการก าหนดรายละเอียดของสภาพ 
การจ้างและการท างานเป็นเกณฑ์ขั้นต ่าไว้อย่างชัดเจน เกิดความไม่เป็นเอกภาพและไม่แน่นอนของ
ระบบอาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งที่จริงแล้วระบบการเข้าสู่ต าแหน่งหรือรูปแบบการจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัย
ซึ ่งถือเป็นวิชาชีพที ่ส าคัญ และต้องการผู ้มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการเข้ามาร่วมงานกับ
มหาวิทยาลัย จึงควรจะต้องมีกฎเกณฑ์กลางที่ใช้บังคับกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทุก แห่งไว้ 
อย่างชัดเจน เพ่ือให้บุคคลที่มีความสามารถในทางวิชาการได้ทราบถึงเส้นทางในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการได้อย่างไร เนื่องจากการที่ระบบกฎหมายไทยไม่มีกฎเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนี้ 
จึงอาจท าให้คนสนใจที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยน้อยลง 

ในระบบกฎหมายไทย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ปรากฏรูปแบบของ 
การจ้างแรงงานในงานทางวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผู้ช่วยสอน แต่เป็นเพียง
ลักษณะของการให้ทุนการศึกษาโดยมีข้อก าหนดให้ปฏิบัติงานในทางวิชาการเท่านั้น อีกทั้งผู้รับทุน
ดังกล่าวไม่อยู่ในสถานะการจ้างงาน และไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
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แต่อย่างใด ส่งผลให้บุคคลนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังเช่นบุคลากรทางวิชาการที่อยู่ในสถานะข้าราชการ พนักงานของ
มหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็น
กฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์ขั้นต ่าซึ่งบังคับใช้กับเอกชนทุกประเภทกิจการมาบังคับใช้แก่บุคคลที่อยู่ใน
ฐานะผู้รับทุนได้ จึงเป็นการขาดมาตรฐานด้านแรงงานซึ่งเป็นเรื่องหลักประกันความมั่นคงในอาชีพที่
บุคคลพึงจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์อย่างแท้จริง 
ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยได้สร้างรูปแบบของลักษณะของการให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือผู้ช่วยสอนที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการเท่านั้น มิใช่รูปแบบสัญญาจ้างแรงงานแต่อย่างใด จึงสรุปได้ว่า
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบสัญญาจ้างงานในงานทางวิชาการส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผู้ช่วยสอนที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการแต่อย่างใด จึงเกิดปัญหาว่า
นักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผู้ช่วยสอนที่ปฏิบัติงานในงานทางวิชาการ จะได้รับความคุ้มครอง 
ในการท างานหรือไม่อย่างไร เนื่องจากระบบกฎหมายไทยและกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
ไม่ได้มีการก าหนดสถานะทางกฎหมายให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผู้ช่วยสอนไว้อย่างชัดเจน
ดังเช่นบุคลากรในงานทางวิชาการท่ีปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายจัดตั้งของแต่ละมหาวิทยาลัยนั่นเอง  

อีกทั้งเมื่อได้เข้าสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รูปแบบการจ้างอาจารย์ในสถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัยอาจสิ้นสุดสัญญาจ้างลงได้ง่ายกว่ารูปแบบการจ้างอาจารย์ในสถานะข้าราชการ 
เนื่องจากหากครบก าหนดระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงานของอาจารย์ที ่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ ก็อาจถูกพิจารณาเลิกสัญญาจ้าง
หรือไม่ต่อสัญญาจ้างได้ รูปแบบการจ้างงานดังกล่าวนี ้จึงท าให้อาจารย์ที่อยู่ในสถานะพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่มีความมั่นคงในอาชีพการงาน การที่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่และ  
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที ่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื ่อให้ได้รับการต่อ  
สัญญาจ้าง เกิดปัญหาว่าอาจารย์จึงต้องท างานในทางวิชาการโดยมุ่งสนใจเฉพาะการรักษาสถานภาพ
ของสัญญาจ้างงานของตนไว้เท่านั้น โดยไม่สามารถผลิตผลงานในทางวิชาการอย่างอื่น ๆ ในด้านที่
ตนเองสนใจได้ และยังอาจท าให้อาจารย์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการที ่ไม่เป็นไป  
ในทิศทางเดียวกันกับผู้ประเมินการต่อสัญญาจ้างของตนเองได้ เนื่องจากกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อ  
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของตน รวมไปถึงการที่ผู้ประเมินการต่อสัญญาจ้างอาจอาศัยอ านาจ  
ในการประเมินต่อสัญญาจ้างงานมาใช้ในการแทรกแซงการสอนหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
อาจารย์ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้เสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกด้วย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ปัจจุบันยังไม่มีกฎเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐที่จะน ามาใช้บังคับในการบัญญัติกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
แต่ละแห่งก าหนดระบบการเข้าสู ่ต าแหน่งหรือรูปแบบการจ้างของบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน 
ในงานทางวิชาการแตกต่างกัน ไม่มีการก าหนดรายละเอียดของสภาพการจ้างและการท างานเป็นเกณฑ์
ขั้นต ่าไว้อย่างชัดเจน ไม่เป็นเอกภาพ เกิดความไม่แน่นอนชัดเจนของระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  
ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการก าหนดกฎเกณฑ์กลางทีเ่ป็นมาตรฐานขั้นต ่าเพ่ือใช้บังคับส าหรับกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับระบบการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

เริ ่มต้นจากการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะได้ปฏิบัติงานในทาง
วิชาการในมหาวิทยาลัย จากการศึกษาทั้งในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและระบบกฎหมายเยอรมนี พบว่า  
มีกฎเกณฑ์กลางที่ก าหนดระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน โดยก าหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลที่จะสามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
เมื ่อพิจารณาการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยในระบบ
กฎหมายไทยพบว่า ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมักจะก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ จะได้รับ
การคัดเลือกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือ
เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งอยู่ในสถานะ Ph.D. Candidate ดังนั้น เพื่อให้
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานขั้นต ่าทีเ่ป็นเอกภาพและมีความ
แน่นอนชัดเจน  ผู้เขียนจึงเสนอให้มีกฎเกณฑ์กลางที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์
จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาเอกเพื่อให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับที่ระบบ
กฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ก าหนดไว้ 

ประการต่อมา เมื่อกฎเกณฑ์กลางได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์แล้วว่า
จะต้องเป็นผู ้ที่ส  าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สิ ่งส าคัญที ่ระบบบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยจะต้องค านึงถึงก็คือ การส่งเสริมบุคคลให้มีความสนใจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะกรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และกลุ่มผู้ช่วยสอน 
ที่ปัจจุบันแม้จะปฏิบัติงานในทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้ไม่มีการรับรอง
สถานะทางกฎหมายเป็นบุคลากรในงานทางวิชาการแต่อย่างใด และไม่ได้รับความคุ้มครองในการท างาน
ตามที่พึงจะได้รับ เนื่องจากกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ผู้เขียนจึงเสนอให้ก าหนดสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบุคลากรในงานทางวิชาการ ที่ยังไม่ได้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก และผู้ช่วยสอน  
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ให้ได้รับการรับรองสถานะไว้ในกฎเกณฑ์กลางเช่นเดียวกับบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการในระบบกฎหมายฝรั่งเศสที่ก าหนดให้มีต าแหน่งนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้าง 
หรือผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราว หรือในระบบกฎหมายเยอรมนีที่ก าหนดให้มีต าแหน่ง
ส าหรับผู ้ช ่วยงานทางวิชาการ รวมทั ้งก าหนดรูปแบบการจ้างงานส าหรับบุคลากรดังกล่าวไว้ 
เพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองการท างานที่เหมาะสม การก าหนดให้กลุ่มบุคลากรในงานทางวิชาการซึ่งอยู่
ในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์ให้มีสถานะเสมือนเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างงานที่เหมาะสม หากบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมก็จะ
ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์ซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการต่อไป จึงเป็น
ระบบที่ดึงดูดให้บุคคลสนใจที่จะเป็นอาจารย์ได้มากขึ้น โดยก าหนดให้การปฏิบัติงานในงานทาง
วิชาการในสถานะนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้างและผู้ช่วยสอนถือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง
ความก้าวหน้าของต าแหน่งอาจารย์อย่างหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการต่อไป เมื่อระบบการเป็นอาจารย์มีกฎเกณฑ์กลางเช่นนี้แล้ว ย่อมท าให้บุคคลที่ประสงค์ 
จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ทราบแนวทางในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทีม่ีความแน่นอนและชัดเจน 

ต่อมาเมื่อบุคคลดังกล่าวได้เข้าสู่การด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว 
การก าหนดรายละเอียดของสัญญาจ้างย่อมเป็นเรื่องส าคัญที่ควรต้องพิจารณา จากการศึกษาพบว่า
ปัจจุบันระบบกฎหมายไทยก าหนดให้การจ้างงานอาจารย์มหาวิทยาลัยที ่มีสถานะเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะต้องอยู่ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างงานที่มีก าหนดเวลา 
ที่แน่นอน โดยมักมีการท าสัญญาทดลองงานเป็นเวลาเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะเป็นการ 
ท าสัญญาจ้างโดยมีก าหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างงานและเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างที่แตกต่างกัน
ออกไปในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยก าหนดเวลาสัญญาจ้างในแต่ละสัญญาจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี 
และหากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก็จะได้รับ
การต่อสัญญาจ้างงานจนกว่าจะเกษียณอายุ ซึ ่งแตกต่างจากในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและระบบ
กฎหมายเยอรมนีที่ก าหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้วนั้นจะมีสถานะทาง
กฎหมายเป็นข้าราชการ  ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อในปัจจุบันระบบกฎหมายไทยได้น ารูปแบบ
สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอนมาใช้บังคับกับอาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้มีการก าหนดเวลาในแต่ละช่วงของสัญญาจ้างแตกต่างกันออกไป  
อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยซึ่ งเป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐาน 
ขั้นต ่าเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการท างานของลูกจ้างก็ไม่ปรากฏว่ามีการก าหนดระยะเวลาจ้างงานของ
ลูกจ้างไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต ่าแต่อย่างใด 

ผู้เขียนจึงพิจารณาจากระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในระบบกฎหมาย
เยอรมนี ซึ่งแบ่งลักษณะการจ้างงานส าหรับอาจารย์ไว้เป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกัน กล่าวคือ การจ้างงาน
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ในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งอนุศาสตราจารย์ ซ่ึงอยู่ภายใต้รูปแบบ
สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน มีสถานะทางกฎหมายเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง และการจ้างงาน
ในช่วงที่ได้พัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในต าแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งมีสถานะทางกฎหมาย
เป็นข้าราชการที่ได้รับการจ้างงานแบบถาวรจนกว่าจะเกษียณอายุ   โดยที่ระบบกฎหมายเยอรมนี
ก าหนดให้ต าแหน่งอนุศาสตราจารย์ถือเป็นต าแหน่งเริ่มต้นของบุคคลที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
จึงให้ความคุ ้มครองสถานะทางกฎหมายแก่อนุศาสตราจารย์ในระดับที ่เพียงพอต่อการท างาน 
ทางวิชาการในช่วงระยะเริ่มต้น ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน ย่อมเปิดโอกาสให้
มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบความรู้ความสามารถของอนุศาสตราจารย์จนเกิดความแน่ใจว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในต าแหน่งศาสตราจารย์ซึ ่งมี
สถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการทีไ่ด้รับการจ้างงานแบบถาวรจนกว่าจะเกษียณอายุหรือไม่  ผู้เขียน
เห็นว่า ส าหรับในช่วงเริ่มต้นของบุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระบบกฎหมายไทยนั้น จึงควร
น ารูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอนของต าแหน่งอนุศาสตราจารย์ในระบบกฎหมายเยอรมนี
มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดระยะเวลาสัญญาจ้างขั้นต ่าของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยภายใต้รูปแบบสัญญาจ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ
ของผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่ต าแหน่งการเป็นอาจารย ์จนเกิดความแน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นซึ่งจะได้รับการจ้างงานในรูปแบบถาวรจนกว่าจะเกษียณอายุต่อไป  
ในลักษณะเช่นเดียวกับในระบบกฎหมายเยอรมนี โดยก าหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างงานในช่วงเริ่มต้น
รวมกันแล้วไม่เกิน 6 ปี โดยให้มีการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพื ่อเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติ  
หากอาจารย์ผู้นั้นมีความรู้ความสามารถทีเ่หมาะสมก็จะได้รับการสนับสนุนและพัฒนาให้เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น เพ่ือให้ได้รับการจ้างงานในรูปแบบถาวรจนกว่าจะเกษียณอายุต่อไป 

นอกจากนี้ เมื่อในระยะเริ่มต้นของอาจารย์ที่มีสถานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 
ที่มีก าหนดเวลานั้นอาจสิ้นสุดการจ้างด้วยเหตุเลิกสัญญาจ้างได้ จึงไม่มีหลักประกันว่าการสิ้นสุดของ
สัญญาจ้างจะไม่ได้เป็นไปตามอ าเภอใจของผู้ประเมินหรือผู้บังคับบัญชา จึงเสนอให้น าหลักการ
คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการเลิกจ้างในระบบกฎหมายเยอรมนีมาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดคุ้มครองอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน กล่าวคือ การเลิกจ้างที่ 
ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุเลิกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 1. เหตุเลิกจ้าง
เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้เป็นลูกจ้าง 2. เหตุเลิกจ้างเกี่ยวกับการกระท าของลูกจ้าง และ 3. เหตุเลิกจ้าง  
ที่เกี่ยวกับความจ าเป็นของสถานประกอบการของนายจ้างเพื่อให้เป็นการคุ้มครองการเลิกจ้างอาจารย์ 
ที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลา เพื่อเป็นหลักประกันว่าการสิ้นสุดลงของสัญญาจ้าง 
จะเกิดขึ้นจากเหตุเก่ียวกับการปฏิบัติงานของอาจารย์อย่างแท้จริง 
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ส่วนการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของอาจารย์มหาวิทยาลัยที ่มีสถานะเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นเกณฑ์ขั้นต ่าให้แก่
อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราจ านวนที่สูงกว่าอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ โดยเสนอให้น า
อัตราเงินเดือนตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ในอัตราที่มากกว่าข้าราชการเพิ่มขึ้น 1.7 เท่า  
มาปรับใช้ เพ่ือการจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ภายใต้
สัญญาจ้างแรงงานที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอนซึ่งอาจสิ้นสุดลงได้ง่ายกว่าอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 
ที่ได้รับการจ้างงานจนกระทั่งเกษียณอายุ อีกทั้งต้องพิจารณาถึงกรณีที่ไม่ได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่เป็นข้าราชการได้รับ เพื่อเป็นการทดแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ลดลงดังกล่าว 
หากก าหนดให้อาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากับอาจารย์ 
ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ จะส่งผลให้ยากแก่การจูงใจให้บุคคลต้องการจะร่วมปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้ 
ให้เกณฑอั์ตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่าเท่านั้น เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย
สามารถจ่ายค่าตอบแทนในจ านวนที่สูงกว่าอัตราค่าตอบแทนขั้นต ่าตามที่กฎเกณฑ์กลางก าหนดไว้ได้ 
เพื่อเป็นการดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้สนใจเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย และย่อมส่งผลให้
เกิดการแข่งขันในการเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งขึน้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การก าหนดกฎเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้างต้น  
มีประเด็นส าคัญที่จะต้องค านึงถึง คือ การรักษาสมดุลระหว่างการมีกฎเกณฑ์กลางในการควบคุม
ก ากับกับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ผู้เขียนเห็นว่า  
การก าหนดให้มกีฎเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขต
การใช้อ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  
โดยที่กฎเกณฑ์กลางดังกล่าวถือเป็นการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการเป็น
อาจารย์ในสาระส าคัญเท่านั้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ระบบการเป็นอาจารย์เป็นเอกภาพ มีความ
แน่นอนและชัดเจน โดยเป็นหลักประกันความมั่นคงในวิชาชีพแก่กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทาง
วิชาการ สภามหาวิทยาลัยยังคงมีอิสระในการบริหารงานบุคคลตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในกฎเกณฑ์กลาง โดยสามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ที่เกี่ยวกับการจัดการและการบริหารงานบุคคลที่ให้ความคุ้มครองหรือให้สิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นคุณแก่
บุคลากรยิ่งกว่าหลักเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์กลางก าหนดไว้ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย และให้สามารถดึงดูดให้บุคคลสนใจจะร่วมงานกับมหาวิทยาลัยได ้ 

อนึ่ง การที่ระบบกฎหมายจะก าหนดกฎเกณฑ์กลางใดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
อาจารย์ที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใต้สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอนนั้น  
กฎเกณฑ์กลางดังกล่าวจะต้องมีความมั่นคงแน่นอนในการบังคับใช้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการมีอยู่
ของกฎเกณฑ์กลางดังกล่าวแก่บุคคลที่ต้องตกอยู ่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์กลางนั ้น โดยเฉพาะ
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย  
ปัจจุบันอาจารย์ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลา
แน่นอน มีการก าหนดเงื่อนไขในการประเมินต่อสัญญาจ้างที่ยึดโยงอยู่กับเกณฑ์การได้รับต าแหน่ง  
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องจัดท าผลงานทางวิชาการ และเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ ้นเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างงานในระยะต่อไป จนกระทั่งอาจารย์ได้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ อาจารย์จึงจะได้รับการจ้างงานแบบไม่มี
ก าหนดเวลาไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กลางดังกล่าว
บ่อยครั้ง จะเกิดความไม่มั่นคงแน่นอนของการมีอยู่ของกฎเกณฑ์กลางดังกล่าว ส่งผลต่อการจัดท า
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะต้องใช้เวลาในการเตรียมการจัดท าผลงานทางวิชาการ
เป็นเวลานาน ย่อมท าให้การจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเตรียมเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้นจึงเป็นเรื่องที่กระท าได้โดยยาก ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างงาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ และอาจก่อให้เกิดปัญหาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในระยะยาว
อีกด้วย 

ดังนั้น หากมีการก าหนดกฎเกณฑ์กลางที่เป็นมาตรฐานขั้นต ่าเพื่อน ามาใช้บังคับ
ในระบบการบริหารงานบุคลากรในงานทางวิชาการในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอย่าง เหมาะสม 
โดยมีความมั ่นคงและแน่นอนในการบังคับใช้กฎเกณฑ์กลางดังกล่าว ระบบการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยก็จะมีความเป็นเอกภาพ แน่นอนและชัดเจน และเมื่อระบบกฎหมายได้ให้ความคุ้มครอง
บุคลากรในงานทางวิชาการตามที่พึงจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลาแล้วนั้น ก็ย่อมสามารถดึงดูด 
ให้บุคคลสนใจจะเป็นอาจารย์มากขึ้น เนื่องจากมีความมั่นใจในระบบการเป็นอาจารย์ ช่วยลดปัญหา
ขาดแคลนอาจารย์ในประเทศไทยได ้

 
5.2.2 การจะเพิ่มศักยภาพของอาจารย์และปริมาณของผู้ที ่มีความรู้ความสามารถ 

ให้เข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ได้นั้น ควรจะต้อง
บรรจุบุคลากรเพ่ือทดแทนอัตราต าแหน่งที่เกษียณหรือลาออก แตเ่มื่อมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถมอบ
สถานะทางกฎหมายให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผู้ช่วยสอนที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการ 
ให้มีสถานะเช่นเดียวกับบุคลากรทางวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้ ผู้เขียนเห็นว่า จึงควรต้อง
มีการก าหนดรูปแบบการจ้างที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการดังกล่าว  โดยน าแนวทาง
จากระบบกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้กับรูปแบบการจ้างงานส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการ 
ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระบบกฎหมายไทย 

จากการศึกษาระบบกฎหมายฝรั่งเศสและระบบกฎหมายเยอรมนี พบว่า ระบบ
กฎหมายของทั้งสองประเทศดังกล่าวต่างก็มีลักษณะเด่นของรูปแบบการจ้างงานในทางวิชาการ 
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ที่น่าสนใจ แต่โดยที่ระบบกฎหมายเยอรมนีจะก าหนดเวลาการจ้างงานส าหรับผู้ช่วยงานทางวิชาการ
ซึ่งเป็นบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยก าหนดการจ้างงานไว้ 
ทั้งในช่วงเวลาขณะที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก เป็นเวลา 6 ปี รวมถึงภายหลังจากส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นเวลา 6 ปี รวมเวลาทั้งสิ้น 12 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาจ้างงานที่มีก าหนด
ระยะเวลายาวกว่าในระบบกฎหมายฝรั่งเศส ส าหรับต าแหน่งนักศึกษาปริญญาเอกตามสัญญาจ้าง 
ซึ่งมีก าหนดเวลาจ้าง 3 ปี และขยายเวลาการจ้างได้จ านวน 2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี 
รวมเป็นเวลาไม่เกิน 4 ปี และหากกรณีมีเหตุพิเศษอันเกี่ยวเนื่องกับทางด้านสุขภาพ หรือเหตุส่วนตัว
ตามที่กฎหมายก าหนด ก็จะได้รับการขยายระยะเวลาการจ้าง แต่แม้ว่าจะขยายระยะเวลาของสัญญา
ปริญญาเอกด้วยเหตุดังกล่าวก็ตาม ระยะเวลาของสัญญาปริญญาเอกรวมแล้วจะต้องไม่เกินจ านวน  
6 ปี  เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบกฎหมายไทย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า การศึกษา
ตลอดหลักสูตรมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี และสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ผู้เขียนจึงเห็นว่า เมื่อสถานการณ์ 
ประเทศไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ที่มีศักยภาพ ด้วยเหตุที่ระบบการเป็น
อาจารย์ของระบบกฎหมายไทยยังไม่สามารถดึงดูดให้บุคคลสนใจจะเข้าสู่ระบบเส้นทางการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยได้ หากน ารูปแบบการจ้างของระบบกฎหมายเยอรมนีซึ่งมีการก าหนดระยะเวลา
การจ้างทั้งในช่วงขณะศึกษาปริญญาเอกและหลังส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก รวมเป็นเวลา 12 ปี  
มาปรับใช้กับระบบกฎหมายไทย จะท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  

ผู้เขียนขอเสนอว่า ในระยะแรกของการแก้ไขปัญหากรณีไม่มีรูปแบบการจ้างงาน 
ที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  กรณีนักศึกษา 
ในระดับปริญญาเอก จึงควรน ารูปแบบการจ้างงานของระบบกฎหมายฝรั่งเศสเป็นแนวทางในการปรับใช้
กับระบบกฎหมายไทยมากกว่า โดยเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการให้ทุนการศึกษาเป็นรูปแบบสัญญาจ้าง
แรงงานในงานทางวิชาการที่มีก าหนดเวลาแน่นอน ภายใตก้รอบสัญญาจ้างที่รัฐก าหนดกฎเกณฑ์กลาง
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นต ่าในการคุ้มครองบุคลากรในงานทางวิชาการในช่วงเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ระบบ 
เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อไป และยังเป็นการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ตรวจสอบความรู้ความสามารถของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลนั้นมีความเหมาะสม
ที่จะพัฒนาให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป และย่อมเป็นการให้ความคุ้มครองในการท างานแก่
บุคลากรที่เริ ่มต้นปฏิบัติงานในงานทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดระบบการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยโดยเริ่มตั้งแต่ขณะที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิชาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัย จึงเป็นการก าหนดให้การศึกษาในระดับปริญญาเอกถือเป็นต าแหน่งเริ่มต้นซึ่งอยู่ใน
เส้นทางความก้าวหน้าที่จะเข้าสู่ต าแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อไป ท าให้
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เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจนเกิดเป็นการจ้างงานในทางวิชาการขึ้น โดยมี
รายละเอียดสัญญาจ้างที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

ด้วยสัญญาจ้างปริญญาเอกมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมการวิจัยและ
เตรียมความพร้อมในด้านกิจกรรมทางวิจัยเป็นหลัก นักศึกษาปริญญาเอกจึงอาจทุ่มเทเวลาการท างาน 
ให้เฉพาะกับกิจกรรมทางวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมปริญญาเอกก็ได้ หากมีการมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกิจกรรมเสริม ควรจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาที่สามารถกระท าได้ในกิจกรรมเสริมไว้ด้วย 
ทั้งนี้ ภายใต้กรอบสัญญาปริญญาเอกจะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกสามารถท ากิจกรรม
การวิจัยได้จ านวน 5 ใน 6 ของเวลาท างานประจ าปี โดยก าหนดให้มีระยะเวลาท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
ไว้ที่จ านวน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเวลาท างานประจ าปีสูงสุดจ านวน 1,607 ชั่วโมงต่อปี อีกทั้ง  
ในการท างานจะต้องเคารพหลักประกันขั ้นต ่าตามที่กฎหมายก าหนดไว้  เช่น การก าหนดชั่วโมง 
การท างานประจ าวัน จะต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน เป็นต้น 

ส าหรับการก าหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นต ่า ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสจะก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวงตามค าสั่งของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาระดับสูง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการวิจัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณ โดยได้รับค่าตอบแทนขั้นต ่ารายเดือน
จ านวน 1,758 ยูโร และได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมประจ าปีส าหรับการท าภารกิจด้านการสอนอีกด้วย 
ส าหรับในระบบกฎหมายไทย ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อนักศึกษาปริญญาเอกเป็นผู้ที่ยังมิได้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก จึงควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นต ่าโดยพิจารณาเทียบเท่าจากอัตรา
ค่าตอบแทนขั้นต ่าของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ซึ่งบรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทมาปรับใช้
ในกรณีนี้ นอกจากนี้ ควรก าหนดเหตุส าคัญในการเลิกจ้าง เช่น เหตุไร้ความสามารถทางวิชาชีพ หรือ
นักศึกษาได้ปฏิเสธการแก้ไขในสาระส าคัญของสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ รวมถึงมีข้อก าหนด 
ในการห้ามเลิกจ้างในกรณีท่ีนักศึกษาตั้งครรภ์ หรือลาเพื่อคลอดบุตร เป็นต้น  

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยของไทยก าลังประสบปัญหา  
ขาดแคลนอาจารย์ที่มีศักยภาพเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันเวลาก็อาจจะส่งผลเสีย
ต่อระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ 
ดังนั้น จึงเสนอให้มีการก าหนดระยะเวลาการจ้างงานส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี และ
อาจขยายเวลาจ้างได้จ านวน 2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี รวมเป็นเวลาไม่เกิน 4 ปี  
แตห่ากกรณีมีเหตุพิเศษอันเกี่ยวเนื่องกับทางด้านสุขภาพ เช่น การลาป่วย การลาเพื่อคลอดบุตร หรือ 
ลาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด อาจขยายระยะเวลาการจ้างไดเ้ท่ากับ
ระยะเวลาที่นักศึกษาปริญญาเอกได้รับผลประโยชน์จากการนั้น แต่ขยายระยะเวลาได้ สูงสุดไม่เกิน  
12 เดือน โดยที่ระยะเวลาสะสมของส่วนขยายที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 1 ปี แต่แม้ว่าจะขยายระยะเวลา
ของสัญญาปริญญาเอกด้วยเหตุดังกล่าวก็ตาม ระยะเวลาของสัญญาปริญญาเอกรวมแล้วจะต้องไม่เกิน
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จ านวน 6 ปี หากบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนของสัญญาจ้างปริญญาเอกไว้
เช่นนี้ มหาวิทยาลัยย่อมสามารถคาดการณ์ปริมาณของนักศึกษาปริญญาเอกที่จะส าเร็จการศึกษาและ
มีความพร้อมจะได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์อย่างแน่นอน อีกทั้ง หากเป็นกรณีที่
นักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในก าหนดเวลาตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรง
ตามข้อก าหนดในสัญญา เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลง ก็ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลอ่ืนที่มี
ความประสงค์จะเข้าสู่ระบบของสัญญาจ้างปริญญาเอกต่อไป   

ดังนั้น การก าหนดรูปแบบการจ้างงานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจึงย่อม
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการท าวิจัย พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานในทางวิชาการ
ด้วยได้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันก็ได้รับการคุ้มครองและการให้สิทธิประโยชน์แก่นักศึกษาในขณะที่ก าลัง
ศึกษาในระดับปริญญาเอกภายใต้สัญญาจ้างปริญญาเอกในระดับที่เพียงพอต่อการท างานทางวิชาการ
ในช่วงระยะเริ่มต้น ถือเสมือนเป็นการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
จึงเป็นหลักประกันความม่ันคงในการท างานให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในท านองเดียวกัน การก าหนดรูปแบบการจ้างงานส าหรับผู้ช่วยสอนซึ่งเป็น
บุคลากรในงานทางวิชาการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปัจจุบันอยู่ในลักษณะการให้ทุนการศึกษาเพื่อตอบแทนการช่วยงานอาจารย์ ที่เรียกว่า ทุนผู้ช่วย
อาจารย์ หรือทุนผู้ช่วยสอน มีขอบข่ายการปฏิบัติงานด้านการสอนและทางวิชาการ มีข้อตกลงและ
เงื ่อนไขในการรับทุนทั้งสองรูปแบบดังกล่าว ซึ ่งล้วนเป็นการก าหนดเงื ่อนไขสภาพการจ้างและ  
การท างานแก่บุคลากรในงานทางวิชาการอย่างหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏว่ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดรับรองสถานะทางกฎหมายและรูปแบบการจ้างงานของบุคลากร
ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในระบบกฎหมาย
ฝรั ่งเศสจะพบว่า มีแนวคิดในการก าหนดระบบเส้นทางการเข้าสู ่ต  าแหน่งทางวิชาการโดยให้ 
ความคุ ้มครองแก่บุคลากรในงานทางวิชาการต าแหน่งผู ้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั ่วคราว 
ก าหนดให้ต าแหน่งดังกล่าวถือเป็นต าแหน่งหนึ่งซึ ่งอยู่ในเส้นทางความก้าวหน้าที่จะเข้าสู่ เส้นทาง 
การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อไป โดยในช่วงเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ระบบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสจะก าหนดให้น ารูปแบบสัญญาจ้างงานที่มีก าหนดเวลาแน่นอนมาบังคับใช้กับ
บุคลากรในงานทางวิชาการดังกล่าว ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบความรู้
ความสามารถของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลนั้นมีความเหมาะสมที่จะพัฒนา  
ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป และย่อมเป็นการให้ความคุ้มครองในการท างานแก่บุคลากรที่ อยู่
ในช่วงเริ ่มต้นการปฏิบัติงานในงานทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมในระดับที่เพียงพอต่อการท างาน 
ทางวิชาการในช่วงระยะเริ่มต้น ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน ต าแหน่งผู้ช่วย 
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ด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราวจึงถือว่าเป็นต าแหน่งหนึ่งของเส้นทางความก้าวหน้าที่จะพัฒนา 
ให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อไปนั่นเอง 

ผู้เขียนจึงเห็นควรให้น ารูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน ดังเช่นใน
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสที่ได้ก าหนดระบบการเข้าสู ่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในงานทาง
วิชาการออกเป็น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ การจ้างงานในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ในต าแหน่งผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราวซึ่งอยู่ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลา
แน่นอน มีสถานะทางกฎหมายเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง และการจ้างงานในช่วงที่ได้พัฒนาเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งอาจารย์ผู้บรรยาย และต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ าซึ่งมีสถานะทาง
กฎหมายเป็นข้าราชการที่ได้รับการจ้างงานแบบถาวรจนกว่าจะเกษียณอายุ  จึงเสนอให้น ารูปแบบ
สัญญาจ้างของต าแหน่งผู้ช่วยด้านการสอนและการวิจัยชั่วคราวในระบบกฎหมายฝรั่งเศสมาปรับใช้กับ
บุคลากรในงานทางวิชาการในระบบกฎหมายไทยซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงลักษณะของการให้ทุนสนับสนุน
เท่านั้น โดยทีก่ารก าหนดระยะเวลาการจ้างในแต่ละสัญญาอาจมีความแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับสถานะ
และคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย ตัวอย่างเช่น ส าหรับผู้ที ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ก าหนดให้สัญญาจ้างมีก าหนดเวลา 1 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก าหนดชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม ดังนี้ การสอนชั่วโมงบรรยาย จ านวน  
128 ชั่วโมง การสัมมนากลุ่มย่อย 192 ชั่วโมง และการสอนภาคปฏิบัติ จ านวน 288 ชั่วโมง เป็นต้น 
รวมทั้งก าหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นต ่าโดยเทียบเท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  
ที่บรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอก มาปรับใช้ในกรณีนี ้ 

กล่าวโดยสรุป ผู้เขียนจึงเสนอให้น ารูปแบบสัญญาจ้างแรงงานที่มีก าหนดเวลา 
การจ้างแน่นอนมาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการจ้างที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรในงานทาง
วิชาการท่ียังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้ความคุ้มครองทางกฎหมายครอบคลุมไปถึงสถานะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผู้ช่วยสอนที่ปฏิบัติงานในทางวิชาการในมหาวิทยาลัย และได้รับ 
การคุ้มครองทางกฎหมายตามที่พึงจะได้รับ อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานในทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเข้าสู่ระบบเส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
5.2.3 เมื่อรูปแบบการจ้างอาจารย์ในสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยอาจสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ได้ง่ายกว่ารูปแบบการจ้างอาจารย์ในสถานะข้าราชการ เพียงปรากฏว่ามีผลการประเมิน ไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด หรือมีเหตุอันไม่สมควรต่อสัญญาจ้าง อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็อาจถูก
พิจารณาเลิกจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างได้ รูปแบบการจ้างงานดังกล่าวนี้จึงท าให้อาจารย์ที่อยู่ในสถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีความมั่นคงในการท างาน อีกทั้งการที ่อาจารย์ต้องปฏิบัติหน้าที ่และ 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อได้รับการต่อสัญญาจ้าง 
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เกิดปัญหาว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงต้องท างานในทางวิชาการ  โดยมุ่งสนใจเฉพาะแต่การรักษา
สถานภาพของสัญญาจ้างงานของตนเองไว้เท่านั้น ไม่สามารถผลิตผลงานในทางวิชาการอย่างอื่น ๆ  
ในด้านที่ตนเองสนใจได้ และยังอาจท าให้อาจารย์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการที่ไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับผู้ประเมินการต่อสัญญาจ้างของตนเองได้ เนื่องจากกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อ  
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของตน รวมไปถึงการที่ผู้ประเมินการต่อสัญญาจ้างอาจอาศัยอ านาจ  
ในการประเมินนี ้มาใช้ เป็นเครื ่องมือในการควบคุมหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่ออาจารย์
มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย การที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
เมื่อพิจารณาจากหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพแล้ว จึงอาจส่งผลต่อการคุ้มครอง
เสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายฝรั่งเศสปรากฏว่า สถานภาพของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐซึ่งเป็นองค์การมหาชนอิสระนั้น แม้จะไม่ได้เป็นส่วนราชการแล้วก็ตาม  
ก็มิได้มีความผูกพันต่อสถานะทางกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลง
สถานะทางกฎหมายของอาจารย์ที ่มีสถานะเป็นข้าราชการไปเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง 
ด้วยแต่อย่างใด อาจารย์ยังคงมีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการได้ แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่มีฐานะ
เป็นส่วนราชการก็ตาม  นอกจากนี้ แนวคิดของการจัดตั้งองค์การมหาชนอิสระแยกจากรัฐก็มีขึ้นมา
จากเหตุผลความจ าเป็นดังนี้ ในแง่ของวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดท า เนื่องจากมหาวิทยาลัย 
มักต้องการความเป็นอิสระ และหลักประกันในการเรียนการสอนที่รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซง ในแง่ของ
ระบบบัญชีและงบประมาณ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ของรัฐที่เข้มงวด 
เนื่องจากระบบบัญชีและงบประมาณที่ใช้ในหน่วยงานของรัฐนั้นมีลักษณะไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถปรับ
สภาพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมิได้คาดการณ์ไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ ให้มีฐานะเป็น
นิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐ มีความสัมพันธ์กับรัฐในลักษณะการก ากับดูแลของรัฐเท่านั้น อีกท้ังในแง่
ประโยชน์ของการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะของมหาวิทยาลัย จะเห็นว่า 
จากแนวคิดดังกล่าวก าหนดไว้แต่เพียงหลักการให้ความเป็นอิสระแก่มหาวิทยาลัยในการด าเนินภารกิจ
ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงและด าเนินภารกิจอย่างคล่องตัวเท่านั้น ไม่ได้ก าหนดไปถึงสถานะ
ของบุคลากรในงานทางวิชาการที ่จะต้องอยู ่ภายใต้รูปแบบของสัญญาจ้าง เท่านั ้นจึงจะประกัน 
ความเป็นอิสระให้แก่มหาวิทยาลัยได้ แต่อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีสถานะ
เป็นข้าราชการก็ไม่ได้เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่อาจารย์ได้อย่างเด็ดขาดแต่อย่างใด ดังนั้น  
การจะก าหนดให้บุคลากรอยู่ในสถานะทางกฎหมายใดที่จะเป็นการคุ้มครองแสรีภาพทางวิชาการ 
ได้นั้น จึงต้องพิจารณาตามบริบทของระบบกฎหมายแต่ละประเทศ 

เมื่อพิจารณาจากบริบทของประเทศไทย พบว่า ในระบบกฎหมายไทยเกี่ยวกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยกลับไม่ปรากฏหลักการถูกเลิกจ้างได้ยากไว้ อีกท้ัง กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย
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ในก ากับของรัฐส่วนใหญ่มักจะบัญญัติให้กิจการของมหาวิทยาลัยทั้งหลายไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมาย  
ว่าด้วยคุ ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้รับ  
ความคุ ้มครองเช่นเดียวกับลูกจ้างในระบบกฎหมายแรงงาน พนักงานมหาวิทยาลัยจึงยังไม่มี
หลักประกันความมั่นคงภายใต้ระบบสัญญาจ้างเช่นเดียวกับระบบกฎหมายเยอรมนี   ผู้เขียนเห็นว่า 
เมื่อพิจารณาจากระบบกฎหมายฝรั่งเศส สถานภาพของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐซึ่งเป็นองค์การ
มหาชนอิสระ แม้จะไม่ได้เป็นส่วนราชการก็ตาม ก็มิได้มีความผูกพันต่อสถานะทางกฎหมายของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของอาจารย์ที่มีสถานะเป็น
ข้าราชการไปเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้างด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ในประเทศไทยที่มีลักษณะคล้ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสก็สามารถก าหนดให้อาจารย์ 
มีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในอาชีพและการคุ้มครองเสรีภาพ
ทางวิชาการได้เช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะสามารถก าหนดให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยมีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการที่ได้รับการจ้างงานแบบถาวรจนกว่าจะเกษียณอายุ
ราชการ เพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการที่เพียงพอต่อการท างานในทางวิชาการ
ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากบริบทของสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันแล้วพบว่า มหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัย กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่มหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ รวมถึงสถานะทางกฎหมายของอาจารย์จากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 20 ปี โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยให้มีสถานะ
เป็นข้าราชการเพิ่มแต่อย่างใด ดังนั้น หากจะปฏิรูปสถานะทางกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ให้กลับไปมีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการตั้งแต่เริ่มบรรจุแต่งตั้งดังเช่นเดิมนั้น จึงเป็นเรื่องที่ย่อม
กระท าได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจ้างและสถานะทาง
กฎหมายของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและระบบกฎหมายเยอรมนี
แล้วพบว่า ระบบกฎหมายทั ้งสองประเทศดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการจ้างงานส าหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยไว้เป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกัน กล่าวคือ การจ้างงานในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการซึ่งจะก าหนดให้บุคลากรในงานทางวิชาการอยู่ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลา
แน่นอน มีสถานะทางกฎหมายเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ ่งเป็นการให้ความคุ ้มครองในระดับ 
ที่เพียงพอต่อการท างานทางวิชาการในช่วงระยะเริ่มต้น และการจ้างงานในช่วงที่ได้พัฒนาเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการที่ได้รับการจ้างงานแบบถาวร
จนกว่าจะเกษียณอายุ ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่าอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงถือเป็นต าแหน่ง 
ที่ต้องการหลักประกันเสรีภาพทางวิชาการอย่างสูง และมีบทบาทอย่างสูงในการแสดงความเห็น  
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ทางวิชาการต่อสังคม จึงจ าเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูง
เพ่ือเป็นหลักประกันในการท างานและเสรีภาพทางวิชาการแก่อาจารย์ผู้นั้น 

อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระบบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระบบ
กฎหมายฝรั่งเศส ระบบกฎหมายเยอรมนี และระบบกฎหมายไทย จะเห็นว่า ระบบกฎหมายฝรั่งเศส
ก าหนดเส้นทางไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ต าแหน่งผู้ช่วยสอนและการวิจัย
ชั่วคราว ซึ่งอยู่ภายใต้รูปแบบการท าสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน มีสถานะเป็นลูกจ้างตาม
สัญญาจ้าง ส่วนต าแหน่งอาจารย์ผู ้บรรยาย และต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ า ซึ่งมีสถานะเป็น
ข้าราชการและได้รับการจ้างงานแบบถาวรจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ ส่วนระบบกฎหมายเยอรมนี
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ต าแหน่งอนุศาสตราจารย์ ซึ่งอยู่ภายใต้รูปแบบของ
สัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน มีสถานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง และต าแหน่งศาสตราจารย์   
ซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการและได้รับการจ้างงานแบบถาวรจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ แตกต่างกับ
ระบบกฎหมายไทย ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยที่มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐส่วนใหญ่มักก าหนดให้อาจารย์ที่มีต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
อยู่ภายใต้รูปแบบการท าสัญญาจ้างที่มีก าหนดเวลาแน่นอน มีสถานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง   
ส่วนการจ้างงานอาจารย์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ มักจะได้รับการจ้างงานในรูปแบบสัญญาจ้างที่ไม่มี
ก าหนดเวลาไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ แต่อย่างไรก็ตาม สถานะทางกฎหมายของอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ภายใต้สัญญาจ้างงานที่ไม่มีก าหนดเวลาดังกล่าวก็ยังคง 
ไม่สอดคล้องกับแนวคิดในการให้ความคุ้มครองหลักประกันในการท างานและเสรีภาพทางวิชาการ  
แก่อาจารยม์หาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงแต่อย่างใด 

เมื ่อเปรียบเทียบระบบการเข ้าส ู ่ต  าแหน่งทางวิชาการในระบบกฎหมา ย
ต่างประเทศและระบบกฎหมายไทย ประกอบกับแนวคิดในการให้ความคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ 
ผู้เขียนเห็นว่า ในระยะเริ่มต้นของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในระบบ
กฎหมายไทย ควรก าหนดให้การจ้างงานในช่วงเริ ่มต้นของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างที่มี
ก าหนดเวลาแน่นอน มีสถานะทางกฎหมายเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครอง  
ในระดับที่เพียงพอต่อการท างานทางวิชาการในช่วงระยะเริ่มต้น และเปิดโอกาสให้ มหาวิทยาลัย
สามารถประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลดังกล่าวจนเกิดความมั่นใจแล้วว่าอาจารย์ผู้นั้น 
มีความเหมาะสมกับต าแหน่งทางวิชาการในระดับที ่ส ูงขึ ้น โดยจะได้รับการจ้างงานในสถานะ
ข้าราชการที่เป็นการจ้างงานในรูปแบบถาวรจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ  ต่อมา เมื่ออาจารย์
มหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ซึ ่งได้ผ่านการ
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ประเมินผลงานทางวิชาการและมีประสบการณ์ในงานทางวิชาการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนั้น 
ย่อมเป็นการประกันได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การจะได้รับรองสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการที่มีรูปแบบการจ้างงานแบบถาวร เพื่อเป็นการให้
ความคุ้มครองแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูง โดยเป็นหลักประกันในการท างาน
และเสรีภาพทางวิชาการแก่อาจารย์ดังกล่าว ผู้เขียนจึงเสนอว่า ควรก าหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์มีสถานะทางกฎหมายเป็นข้าราชการ
ที่ได้รับการจ้างงานแบบถาวรจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแก่อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงให้ได้รับหลักประกันในการท างานและเสรีภาพทางวิชาการ  
จึงจะเหมาะสมกับบริบทของสถานการณป์ระเทศไทยในปัจจุบันมากท่ีสุด 
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Vedel et Delvolve, Droit Administratif (Presses universitaires de France 1984). 
 
 
 

Ref. code: 25646201032247FTV



152 

บทความวารสาร 
ภาษาไทย 
เจตน์ สถาวรศีลพร, ‘สถาบันข้าราชการกับระบบวินัยและการลงโทษทางวินัย : ประสบการณ์ของ
 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส’ (2549) 2 วารสารวิชาการศาลปกครอง 62. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ‘เสรีภาพทางวิชาการ’ (2530) 27 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 787. 
วรวิทย์ วศินสรากร, ‘ส านักงานปฏิรูปการศึกษา’ (2544) 24 วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 60. 
วิจิตร ศรีสอ้าน, ‘อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย’ (2534) 167 อุดมศึกษาอนุสาร 9. 
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ –  
 การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย’ (2563) 3 วารสารนิติศาสตร์ 390. 
--, ‘เสรีภาพทางวิชาการในระบบกฎหมายเยอรมัน’ (2550) 3 วารสารนิติศาสตร์ 548. 
--, ‘อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องเป็นข้าราชการ : การอภิปรายปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
 สถานะล ูกจ ้างของอาจารย ์มหาว ิทยาล ัยในเยอรมนี ’ (2557) 4 วารสารนิต ิศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 772. 
โภคิน พลกุล, ‘นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส’ (2530) 6 วารสารกฎหมายปกครอง 280. 
ภาษาต่างประเทศ 
françois GAZIER, ‘Etude sur les établissements publics réflexions sur les catégories et 
 les spécificités des établissements publics nationaux’ (1984-1985) 36 E.D.C.E. 42. 
วิทยานิพนธ์ 
กัลยณัฏฐ์ พรหมนอก, ‘การคุ้มครองการท างานบุคลากรมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ’ (วิทยานิพนธ์  
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556). 
ณิชาพัชร มณีรัตน์ , ‘สถานะทางกฎหมายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ’ (วิทยานิพนธ์  
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2542). 
ภัทรสุดา วรสาร, ‘สิทธิในเสรีภาพทางวิชาการ: ศึกษารัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 ต่างประเทศ’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559). 
วิทยา นพมาศ, ‘ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาจ้างบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 และเอกชน’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยตาปี 2552). 
สุวรรณี โพธิ์ชนะพันธุ์, ‘ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 
 ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ’ (วิทยานิพนธ์  
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547). 
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รายงานผลการวิจัย 
ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 – การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย’ (รายงานการศึกษาวิจัย
 เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). 
มติคณะรัฐมนตรี 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการด าเนินการของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
 ภาครัฐ (คปร.) เกี่ยวกับอัตราที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 2541  
 (12 ตุลาคม 2542). 
กฎหมายภายในของต่างประเทศ 
Arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires. 
Arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel. 
Code of Education.  
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du 
 temps  de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. 
Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des  
 établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables 

aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. 

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
 agents contractuels de l'Etat. 
Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires  
 d'enseignement et de recherche dans les établissements publics  
 d'enseignement supérieur. 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 
บล็อกและเว็บไซต์ 
ภาษาไทย 
สุทัศน์ ภูมิภาค, ‘ชีวิตบนเส้นด้ายของอาจารย์มหาลัยไทย ถูกไล่ออกง่าย ๆ ด้วยมุข “ไม่ต่อสัญญา” ’ 
 (ครูอัพเดตดอทคอม, 24 กุมภาพันธ์ 2562 ) <https://www.kruupdate.com/ชีวิตบน

 เส้นด้ายของ-อาจา/> สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2565. 
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ภาษาต่างประเทศ 
Academics, ‘INFO-BOX: Origins and development of the junior professorship’  
  (Academics, ก ันยายน 2557) <https://www.academics.com/guide/juniorprofessor>  
  สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2565. 
Academic Positions, ‘French Academic Job Titles Explained’ (Academic Positions)   
  <https://academicpositions.com/career-advice/french-academic-job-titlesexplained> 
  สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564. 
--,‘PhD, Postdoc, and Professor Salaries in France’ (Academic Positions) <http s://  
  academicpositions.be/career-advice/professor-salaries-in-france> สืบค้นเมื่อ 24 
  พฤษภาคม 2564. 
Emploi-Collectivites, ‘Salaire maître de conférences’ (Emploi -Collectivites)  
  <https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-maitre-conferences/0/5141>    
  สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564. 
European Commission, ‘Conditions of service for academic staff working in higher education’   
  (European Commission) https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolcies/eurydice/ 
  content/conditions-service-academic-staff-working-higher-education-27_en>  
  สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2565. 
European University Institute, ‘France, Academic Career Structure’ (EUI) <https://www.eui.eu  
  /programmesandfellowships/academiccareersobservatory/academiccareersby  
  country/france> สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564. 
Julia Becker, ‘From true love to a junior professorship’ (Academics, กันยายน 2557) 
 <https://www.academics.com/guide/juniorprofessor> สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2565. 
Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, ‘Doctorants contractuels’  

(education.gouv.fr) <https://www.education.gouv.fr/bo/2009/47/esrh0927264c.htm> 
สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2565. 

Research in Germany, ‘Professorship’ (Research in Germany) <http://www.research- 
  in-germany.org/en/your-goal/advanced-research/career-options-and-dual-careers/  
  professorship.html> สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2565. 
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รายงาน คู่มือ หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่าง ๆ 
ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การบรรจุและแต่งตั้ง การท าสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2561 <http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/content/new_emp/files/support/คู่มือ
พนักงาน.pdf> สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564. 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะออกนอกระบบ 2546
<https://resolution.soc.go.th/?prep_id=99193953> สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2565. 

ภาษาต่างประเทศ 
Gewerkschaft Erziehung and Wissenschaft, A Guide Fixed-Term Contracts in Higher  
 Education and Research 2019 <https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile 
 &t=f&f=89240&token=8481dd2d5d9862908996908aa6ac0a546a6f9227&sdown
 load=&n=Fixed-term-contracts-web.pdf> สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564. 
--, Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte an Hochschulen 2018  
  <https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Hochschule_und_Forschung/ 
  Broschueren_und_Ratgeber/RatgeberSHK-WHK_A5_web.pdf> สืบค้นเมื่อ 1  
  กุมภาพันธ์ 2565.  
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