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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการน้ีมุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการท างานและมาตรฐานแรงงานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงาน ผลการศึกษาพบว่าระบบการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังไม่มีมาตรการความคุ้มครองการท างานที่ดีเพียงพอ 
และยังขาดหลักเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายกลาง ท าให้มาตรการแรงงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
และยังถูกต้องห้ามมิให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน จึงท าให้มาตรฐานการท างานบางอย่างต่ ากว่ามาตรฐานแรงงาน
ในภาคเอกชน ท าให้ไม่มีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพที่ดีพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในมหาวิทยาลัยได้ ดังน้ัน 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึงเห็นควรก าหนดหลักการความคุ้มครองการท างานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไว้ในกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นกฎหมายกลาง หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายล าดับรอง เช่น การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้มีมาตรการความคุ้มครองการท างาน
กับหลักประกันความมั่นคงในอาชีพที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน 

ค าส าคัญ: มาตรการความคุ้มครองการท างาน, หลักประกันความมั่นคงในอาชีพ, พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
Abstract  

This academic article aimed to study legal measure concerning the protection in working and labour 
standard of staff in higher education institution according to Act of Higher Education Institution and 
subordinate legislation of Songkhla Rajabhat University such as rules, disciplines, announce, etc. , which 
concerning personal management compare with labour law.  It found that the personal management and 
welfare system are lack of legal measure concerning the protection and the general law of personal 
management and welfare in the public institution of higher education including Songkhla Rajabhat 
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University. Therefore, the protection in each place is different standards. Moreover, the labour laws are not 
enforced to the staff in the public institution of higher education.  Consequently, some labour standard in 
the public institution of higher education lower than private sector.  The staff in the public institution of 
higher education are not confident enough to be secured by occupational safety assurance.  Accordingly, 
to create morale for staffs in higher education institution, the parliament should define legal measure 
concerning the protection in working and occupational safety assurance in the public institution of higher 
education act, which is the general law of personal management and welfare, or amended the subordinate 
legislation of Songkhla Rajabhat University such as rules, disciplines, announce, etc .  These regulations 
should not be imposed labour standard lower than labour standard in labour laws. 
Keyword: Working Protection Measures, Occupational Safety Assurance, Higher Education Institution Staff  
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1. บทน า 
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาให้กับประชาชน โดยมีบุคคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐ ต่อมารัฐบาลมีแนวคิดที่จะน ามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบเพ่ือลดงบประมาณในส่วนราชการที่สามารถเลี้ยงตนเองและบริหารงบประมาณเองได้ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติปี พ.ศ. 
2542 มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการรับบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
แทนข้าราชการเดิมที่เกษียณอายุ จึงท าให้ระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นระบบการจ้างมีเ งิน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนที่ใช้ระบบเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาจึงเกิดขึ้นและเข้ามาปฏิบัติงานด้านบริการศึกษาแทนข้าราชการที่มีอยู่เดิมในบริบทและสถานะที่เปลี่ยนไป 

ความสัมพันธ์ของสถานะภาพใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากรที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเกิดจาก
ระบบการจ้างงานที่มีสัญญาจ้างเป็นนิติสัมพันธ์ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญาฝ่ายนายจ้างกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นคู่สัญญาฝ่ายลูกจ้างเป็นนิติกรรมสองฝ่ายที่มีลักษณะอย่างเดียวกับสัญญาจ้างแรงงานของภาคเอกชนในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ แต่ระบบการจ้างและสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นลูกจ้างของส่วนราชการภาครัฐกลับ
ถูกก าหนดไว้ไม่ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายต่อความคุ้มครองการท างานของลูกจ้าง
ที่ได้ก าหนดมาตรฐานแรงงานขั้นต่ าของภาคเอกชนเอาไว้ แต่ในระบบการบริหารงานบุคลของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วน
ราชการซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสภามหา 
วิทยาลัยของแต่ละแห่งมีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหารบุคคลโดยผ่านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออก
โดยสภามหาวิทยาลัยได้เองเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่ในกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการกลับไม่ได้บัญญัติ
หลักการความคุ้มครองการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไว้เป็นการเฉพาะเหมือนอย่างที่บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดต้ัง
ของมหาวิทยาลัยในก ากับหรือในกฎหมายกลางของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงท าให้ระบบการบริหารงานบุคคลและ
สวัสดิการของพนักงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการแต่ละแห่งไม่มีบทบัญญัติความคุ้มครองการท างานที่เป็นมาตรฐาน
กลาง ประกอบกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหลายประเภทซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน ท าให้มาตรฐานการท างานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเกิดความลักลั่น ขาดความเสมอภาคอันไม่
เป็นธรรม อีกทั้งมาตรฐานกฎเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยบัญญัติออกใช้เองยังไม่ครอบคลุมเพียงพอทั้งในเชิงโครงสร้างและในเชิง
เน้ือหาเมื่อเทียบกับมาตรฐานแรงงานภาคเอกชนหรือของสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่น ๆ และในกรณีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาก็ตกอยู่ใต้ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องน้ี 

 

2. สถานะภาพการจ้างและสภาพปัญหากับมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
2.1 ความหมาย สถานะภาพและลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

2.1.1 ความหมายและสถานะภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ตามบทนิยามในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2551 

มาตรา 3 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2551 ข้อ 5  

มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”ซึ่งจะกล่าวสั้น ๆ ต่อไปว่า “พนักงาน” หมายถึงบุคคลซึ่ง

ได้รับการจ้างตามสัญญาให้ท างานในสถาบันอุดมศึกษาโดยได้รับค่าจ้างหรือรับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน

รายได้ของสถาบันอุดมศึกษา จากบทนิยามศัพท์ดังกล่าว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจึงอาจแบ่งออกได้สองจ าพวก คือ 
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พนักงานที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งนิยมเรียกกันทั่วไปว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” จ าพวก

หน่ึง และพนักงานที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินที่เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยเองที่เรียกกันว่า “พนักงานประจ าตาม

สัญญา” อีกจ าพวกหน่ึง ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้แบ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไว ้ 3 ประเภทคือ ต าแหน่งประเภททางวิชาการ ต าแหน่งประเภท

ผู้บริหารและต าแหน่งประเภททั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจึงเกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายที่เป็น “สัญญาจ้าง” 

ซึ่งท าให้บริบทและสถานะแตกต่างจากบุคลากรที่เป็นข้าราชการแต่เดิมที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้รับราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีนิติสัมพันธ์และสถานะเป็นข้าราชการตามกฎหมาย ดังน้ันสถานะของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความหมายอย่างเดียวกับ “ลูกจ้าง”ของเอกชนตามสัญญาจ้างแรงงานทั่วไปในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ บุคคลที่เป็นลูกจ้างและตกลงจะท างานให้แก่นายจ้างซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยโดยได้รับค่าจ้างเป็น

ค่าตอบแทนการท างานให้น้ันเอง 

2.1.2 ลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นนิติกรรมสองฝ่ายมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสัญญาจ้างแรงงาน

ของเอกชน ดังน้ันจึงอยู่ภายใต้บังคับหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาในกฎหมายแพ่งพาณิชย์ด้วย เช่น ลักษณะ

คู่สัญญา ประกอบด้วยบุคคลสองฝ่ายกล่าวคือ ฝ่ายหน่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในที่น้ี คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและอีก

ฝ่ายหน่ึงเป็นพนักงาน เพียงแต่สถานะของคู่สัญญาในสัญญาจ้างพนักงานของมหาวิทยาลัยมีลักษณะแตกต่างจากสถานะของ

คู่สัญญาในสัญญาจ้างของเอกชนทั่วไปที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีสถานะที่เท่าเทียมกัน แต่ในสัญญาจ้างพนักงานของ

มหาวิทยาลัยน้ันคู่สัญญาฝ่ายนายจ้างเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งตามกฎหมายปกครองมีสถานะที่เหนือกว่าพนักงานซึ่งเป็นเอกชน 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงมีอ านาจใช้เครื่องมือหรือกลไกทางกฎหมายที่เรียกว่าการกระท าทางปกครองโดยก่อนิ ติกรรมทาง

ปกครองแม้เพียงฝ่ายเดียว แต่มีผลผูกพันให้พนักงานต้องปฏิบัติตามเช่นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง  ๆ  

ของมหาวิทยาลัยได้ ลักษณะของสัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเข้าร่วมจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาจึงมี

ลักษณะเป็น “สัญญาทางปกครอง” และเพ่ือการให้บริการสาธารณะดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยจึงต้องมีสิทธิพิเศษบางประการที่สามารถจะก าหนดเง่ือนไขให้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมากกว่าได้ไว้ในสัญญา 

ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ และยังมีเอกสิทธิที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขสัญญาได้แม้เพียงฝ่ายเดียวหากเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีตามสัญญาจ้างคดีจะอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองและศาลก็จะน า

หลักเกณฑ์ตามหลักกฎหมายปกครองมาปรับใช้ในคดี แทนที่จะใช้กฎหมายแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายเอกชนอย่างกรณีพิพาท

ของสัญญาจ้างแรงงานทั่วไปซึ่งจะอยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม ศาลปกครองสงสุดเคยวินิจฉัยไว้ในค าสั่งศาลปกครอง

สูงสุดที่ 236/2554 และ 256/2556 คดีที่พนักงานฟ้องมหาวิทยาลัยในกรณีไม่ต่อสัญญาจ้างว่า “เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว 

ผู้ถูกฟ้องจะท าการต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีอีกหรือไม่  เป็นอ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องพิจารณาค าเนินการตามความ

เหมาะสม ศาลไม่มีอ านาจที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีได้” 

2.2 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองการท างานของลูกจ้างภาคเอกชน 

2.2.1 มาตรการคุ้มครองการท างานของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

แม้ในระบบการจ้างงานของลูกจ้างทั่วไปจะอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเอกชน ซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากหลัก

เสรีภาพในการท าสัญญาและหลักความสิทธิของการแสดงเจตนา แต่ด้วยสภาพสัญญาฝ่ายนายจ้างมีอ านาจต่อรองที่เหนือกว่า
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ซึ่งท าให้การเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม ต่อมาเกิดแนวคิดว่ารัฐจะต้องเข้าไปคุ้มครองคู่สัญญาที่เป็นฝ่าย

ลูกจ้างจึงเกิดกฎหมายแรงงานขึ้นมาคุ้มครองฝ่ายลูกจ้างอาจพอสรุปหลักกฎหมายที่ส าคัญดังน้ี 

1) หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (Minimum Standard) เป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเกี่ยวกับ

การจ้างแรงงานที่นายจ้างพึงต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง ค่าตอบแทน และมีหลักประกันการท างานที่เหมาะสม

สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมระดับหน่ึง (พงษ์รัตน์  เครือกลิ่น: 2550 น.15) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องการ

คุ้มครองแรงงานทั่วไป เช่น ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกัน เรื่องการใช้

แรงงาน เวลาท างาน การท างานล่วงเวลา การท างานในวันหยุด เวลาพัก วันหยุด การจ่ายค่าตอบแทน

การท างานและการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้ผู้ท างานมีสุขภาพอนามัยอันดี มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เรื่องการเลิกสัญญาจ้างให้นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายสินจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เรื่องการจ่ายค่าชดเชยเน่ืองจากการเลิกจ้าง เรื่องคุ้มครองการเลิกจ้างที่ไม่

เป็นธรรมลูกจ้างสามารถน าคดีมาฟ้องศาลแรงงานได้ และถ้าศาลเห็นว่าการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมศาลอาจ

สั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างานต่อไป หรืออาจพิพากษาให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้างก็ได้ 

2) หลักกฎหมายเงินทดแทน (Workmen’s Compensation Law) เป็นกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างหรือผู้ที่

อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างได้รับภยันตรายหรือเจ็บป่วยหรือตายอันมีสาเหตุมาจากการท างาน

ให้แก่นายจ้าง และก าหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนขึ้นโดยให้นายจ้างจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวไว้เพ่ือ

เป็นหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้างแทนนายจ้าง  

(เกษมสันต์  วิลาวรรณ: 2555 น.313) 

3) หลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relations Law) เป็นกฎหมายทีก่ าหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝา่ย

นายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง เพ่ือให้บุคคลทั้งสองฝ่ายได้มีความเข้าใจกัน สามารถต่อรองท าข้อตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจ้างในเรื่องสิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ในการท างานร่วมกันได้ รวมถึงก าหนดวิธีการระงับข้อ

พิพาทขัดแย้งต่อกันได้โดยกระบวนการที่กฎหมายให้อ านาจต่อรองกันได้ (เกษมสันต์  วิลาวรรณ: 2552 น.

221) 

4) หลักกฎหมายประกันสังคม (Social Security Law) เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุน

ประกันสังคมขึ้น โดยให้ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบ เพ่ือใช้กองทุนดังกล่าวเป็น

หลักประกันให้แก่ลูกจ้างได้รับการสงเคราะห์เมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่

เน่ืองจากการท างาน คลอดบุตร ชราภาพ และว่างงานรวมทั้งการสงเคราะห์บุตร ซึ่งจะท าให้ชีวิตของ

ลูกจ้างและสังคมมีความมั่นคงขึ้น (เกษมสันต์  วิลาวรรณ: 2555 น.455) 

2.2.2 มาตรการคุ้มครองการท างานของลูกจ้างที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

โครงสร้างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยแบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มแรก มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการในลักษณะองค์การมหาชนมีกฎหมายจัดต้ังเป็นของตัวเองโดยเฉพาะ กลุ่มที่

สอง มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เป็นของเอกชน ซึ่งการด าเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

และกลุ่มที่สาม มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการต้ังกระจายอยู่ทั่วประเทศแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 38 แห่ง และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการเหล่าน้ีจัดต้ังขึ้นโดย
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กฎหมายกลางของแต่ละกลุ่ม ด้วยเหตุดังกล่าวน้ีจึงท าให้มาตรการทางกฎหมายของการคุ้มครองการท างานและระบบ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันไปดังน้ี 

1) กฎหมายของกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

รัฐบาลมีแนวความคิดที่จะให้มหาวิทยาลัยที่เคยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการออกนอกระบบ

มาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งน้ีโดยมีนโยบายที่จะลดค่าใช้ จ่าย ในส่วนเงินงบประมาณแผ่น ดินลง  

ให้มหาวิทยาลัยเหล่าน้ีสามารถเลี้ยงตัวเองจากเงินรายได้โดยรัฐมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน  

มี 2 ลักษณะ คือ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่จัดต้ังมาแต่เริ่มแรกก่อต้ัง เช่น มหาวิทยาลัยสุรนารี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น และมหาวิทยาลัยที่

เคยจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยส่วนราชการมาก่อนแล้วค่อยแปรสภาพออกนอกระบบภายหลัง เช่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เป็นต้น แม้มหาวิทยาลัยเหล่าน้ีจะจัดต้ังขึ้นโดยรัฐบาลก็ตาม สถานะของมหาวิทยาลัยในรูปแบบน้ี  

จึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและมีผลให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องผูกพันตนภายใต้หลักเกณฑ์

ที่รัฐก าหนดไว้ส าหรับส่วนราชการ แต่สามารถด าเนินภารกิจได้ด้วยหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น

เอง โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัย (สุรพล  นิติไกรพจน์ และคณะ: 2559 น.115)  

การด าเนินกิจการมหาวิทยาลัยเหล่าน้ีจะมีความเป็นอิสระคล่องตัวในการบริหาร ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย

วิธีการงบประมาณ ไม่ผูกติดกับระบบราชการ ปัจจุบันน้ีมีอยู่ 26 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะมีกฎหมายจัดต้ัง

บังคับใช้เป็นของตนเองโดยเฉพาะ และในกฎหมายจัดต้ังของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้บัญญัติหลักการ

ความคุ้มครองการท างานของบุคคลากรไว้ในท านองเดียวกันว่า “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้

บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงาน

มหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า

ด้วยการคุ้มครองแรงงาน” ซึ่งมีบางแห่งอาจจะบัญญัติรวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและ

กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนด้วย 

2) กฎหมายของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติหลักการความคุ้มครองการท างาน

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นการเฉพาะ ว่ากิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อยู่ภายใต้

บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ทั้งน้ีผู้ปฏิบัติงาน  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

การ คุ้มครองแรงงาน การ คุมครองการท างาน และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติ งาน 

ในสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนให้ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ ง ต่อมา

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการท างานและผลประโยช น์ตอบแทน 

ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ก าหนดให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แต่ผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

3) กฎหมายของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ 

3.1) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายจัดต้ัง ซึ่ง

ถือเป็นกฎหมายกลาง แต่ไม่ได้มีการบัญญัติเรื่องหลักความคุ้มครองการท างานไว้เหมือนด่ัง

เช่นเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดต้ังของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงท าให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏแต่ละแห่งไม่มีความชัดเจนในการคุ้มครองแรงงานของบุคคลกรไปในทิศทางเดียวกัน ขึ้นอยู่

กับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจะให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวน้ีมากน้อยแค่ไหน ถ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งใดให้ความส าคัญ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งน้ันก็จะไปออกกฎหมาย

ล าดับรองในรูปของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัยขึ้นบังคับใช้เอง ดังน้ันจึงท าให้

มาตรฐานการคุ้มครองการท างานของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งแตกต่างกันไป 

3.2) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ยกฐานะจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม 9 แห่ง มีลักษณะเป็นนิติบุคคลที่

เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และไม่ปรากฏการบัญญัติ

ถึงหลักการคุ้มครองแรงงานไว้ในกฎหมายจัดต้ังไว้เช่นเดียวกัน  

2.3 ปัญหาทางกฎหมายกับมาตรการความคุ้มครองการท างานของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงชลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีบุคลากรหลายประเภทซึ่งแต่

ละประเภทมีหลักเกณฑ์การบริหารบุคคลบังคับใช้ไม่เหมือนกัน มาตรฐานการท างานของบุคลากรแต่ละประเภทจึงมีความ

แตกต่างลักลั่นกันไป ขาดความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสิทธิสวัสดิการและผลตอบแทน เกิดความไม่เป็นธรรมและการท างาน

ไม่มีเอกภาพ ซึ่งสามารถแยกสาเหตุของปัญหาได้ 2 ลักษณะ คือ 

2.3.1 ปัญหาเชิงโครงสร้าง 

1) มหาวิทยาลยัเป็นส่วนราชการทีย่กเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน 

มาตรการทางแรงงานในรูปกฎหมายของประเทศไทยปัจจุบันประกอบด้วย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายเงินทดแทน โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่

ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า ซึ่งจักต้องใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกประเภทกิจการและทุกประเภทของงาน

โดยมีมาตรฐานแรงงานเพียงหน่ึงเดียว แต่ในกฎหมายเหล่าน้ีกลับมีบทบัญญัติยกเว้นไม่ให้น ามาใช้กับลูกจ้าง

ในส่วนราชการซึ่งหมายรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ด้วย ถึงแม้บุคลากรเหล่าน้ันจะมีสถานะเป็น

ลูกจ้างอย่างเดียวกับลูกจ้างของภาคเอกชนก็ตาม ท าให้บุคลากรที่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขาดมาตรฐานแรงงานโดยเฉพาะเรื่องหลักประกันการท างานขั้นต่ าที่ควรจะมี 

เหมือนอย่างที่ลูกจ้างแรงงานโดยทั่วไปควรจะได้รับ จึงอาจท าให้มาตรฐานแรงงานของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษามีความแตกต่างหรือต่ ากว่ามาตรฐานแรงงานขั้นต่ าของลูกจ้างภาคเอกชนได้ 
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2) กฎหมายจัดต้ังของมหาวิทยาลยัราชภัฏไมไ่ด้บัญญัติหลักการคุ้มครองแรงงานไว้เป็นการเฉพาะ 

หากพิจารณาจากกฎหมายจัดต้ังของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละกลุ่มจะพบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่มี

กฎหมายจัดต้ังเป็นการเฉพาะของตนเองอย่าง เช่น กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหรือกลุ่ม

มหาวิทยาลัยเอกชนได้น าหลักความคุ้มครองการท างานไปบัญญัติเป็นหลักการไว้ในกฎหมายจัดต้ังหรือ

กฎหมายกลางของตนเองในท านองเดียวกันว่า “แม้กิจการของมหาวิทยาลัยจะยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับ

ของกฎหมายแรงงานแต่ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่ากฎหมายแรงงาน” แต่ขณะเดียวกันในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการกลับพบว่าไม่มีบทบัญญัติหลักความคุ้มครองการท างานของ

บุคลากรน้ีไว้ในกฎหมายจัดต้ังคือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หรือ พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชมงคล พ.ศ. 2548 ดังน้ัน ในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการทั้ง 2 กลุ่มน้ี ไม่มีหลัก

กฎหมายที่จะเป็นหลักประกันการท างานไว้เหมือนมหาวิทยาลัยกลุ่มอื่น  ๆ  ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัย

เหล่าน้ันจะให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองการท างานของบุคลากรมากน้อยแค่ไหนก็ไปออกกฎหมายล าดับ

รอง เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยขึ้นใช้เองตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ 

3) สภามหาวิทยาลัยออกกฎเกณฑไ์ม่ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทและมาตรฐานยังไม่เพียงพอ 

แม้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยที่

เป็นส่วนราชการมีอ านาจออกกฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระบบสวัสดิการ

บังคับใช้ได้เองก็ตาม แต่เน่ืองจากปัจจุบันน้ีบุคลากรมหาวิทยาลัยมีหลายประเภท เช่น ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานประจ าตามสัญญา ลูกจ้างชั่วคราวและ

ลูกจ้างประเภทอื่น ๆ  ซึ่งแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์บังคับใช้ที่แตกต่างกัน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ออกบังคับใช้โดยสภามหาวิทยาลัยน้ัน ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมได้ทั่วถึงทุก

ประเภท ด้วยข้อจ ากัดของกฎหมายรองรับ งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

เอง ดังน้ันจึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถก าหนดมาตรการคุ้มครองการท างานและสวัสดิการไว้ทุก

เรื่องให้ครอบคลุมบุคลากรได้ทุกประเภท  

2.3.2 ปัญหาเชิงเน้ือหา 

1) การคุ้มครองการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

ภายใต้หลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง

เท่าเทียมกัน” การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของ

บุคคลอันจะกระท ามิได้ กล่าวคือ ความเสมอภาคต้องเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญ

อย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญที่แตกต่างกัน การแบ่งแยกบุคคลออกเป็น

ประเภทแล้วปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละประเภทแตกต่างกันโดยไม่เท่าเทียมกันย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม ดังน้ัน การออกกฎระเบียบมาก าหนดสิทธิของบุคคลอย่างเดียวกันให้สิทธิแตกต่างกัน เป็นการ

เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมท าให้เกิดระบบสองมาตรฐานขึ้นในมหาวิทยาลัย เช่น บุคลากรสายวิชาการ

ระหว่างบุคคลที่เป็นข้าราชการกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้สอนมีภาระงานอย่าง

เดียวกันแต่กลับมีมาตรฐานการท างานแตกต่างกัน ถึงแม้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
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ในสถาบันอุดมศึกษาจะให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสามารถ

ออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวได้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ออกข้อบังคับว่า ด้วย

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาก าหนดต าแหน่งพนักงานไว้ 3 ประเภท คือต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่ง

ประเภทผู้บริหารและต าแหน่งประเภททั่วไป โดยไม่ได้จ ากัดสิทธิการเข้าสู่ต าแหน่งเหล่าน้ันไว้ แต่ในทาง

ปฏิบัติมหาวิทยาลัยกลับไปออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ โดยก าหนดคุณสมบัติผู้ขอก าหนด

ต าแหน่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยเท่าน้ันที่จะยื่นขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ โดยไม่ได้บัญญัติสิทธิน้ันให้ครอบคลุมไปถึงบุคลากรสายวิชาการที่

เป็นพนักงานประจ าตามสัญญาไว้ด้วย จึงเป็นกรณีที่สภาอุดมศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ต่ ากว่ามาตรฐาน

กลางที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้การแต่งต้ังจากผู้ที่เป็น

อาจารย์ประจ าเป็นต้น อีกทั้งในด้านของเงินค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ปรากฏว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยจะได้เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งในอัตราที่น้อยกว่าอยู่ครึ่งหน่ึงของเงินค่าตอบแทนผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการประเภทข้าราชการแม้จะอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกันเป็นต้น 

2) ไม่มีกฎเกณฑ์คุ้มครองการท างานที่เป็นมาตรฐานกลาง 

การจ้างแรงงานในภาคเอกชน รัฐได้สร้างมาตรการที่เป็นมาตรฐานกลางอยู่ในรูปของกฎหมายแรงงานไว้

หลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยเงิน

ทดแทน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเป็นต้น แต่การจ้างแรงงานของลูกจ้างส่วนราชการในภาครัฐ

กฎหมายห้ามมิให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน เพราะบนพ้ืนฐานหลักแนวคิดที่ว่าบุคลากรของรัฐ

ย่อมจะต้องมีหรือควรมีมาตรฐานการท างาน สวัสดิการในการด ารงชีวิตและรายได้ที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ า

ของลูกจ้างภาคเอกชนที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแรงงาน แต่ตามสภาพความเป็นจริงในทางกลับกันใน

กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลางใน

เรื่องการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเอาไว้แต่อย่างใด และแม้กฎหมายจะให้อ านาจสภา

มหาวิทยาลัยไปตรากฎหมายล าดับรองออกบงัคับใช้เองเปน็การเฉพาะตัวก็ตาม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภฏัแต่

ละแห่งต่างก็ไปออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของตนเองมีลักษณะที่

แตกต่างกันไปตามบริบทของตน จึงท าให้เน้ือหาของเรื่องความคุ้มครองการท างานของพนักงานในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานกลางในแนวทางเดียวกัน  

3) กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้บางเรื่องมีเน้ือหาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายแรงงาน 

ด้วยลักษณะของสัญญาสถานะของคู่สัญญาและวัตถุประสงค์ของการจ้างพนักงานของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสงขลาเพ่ือให้พนักงานเข้าร่วมจัดท าบริการสาธารณะด้านบริการศึกษา จึงมีลักษณะเป็น “สัญญา

ทางปกครอง” ดังน้ันถ้าหากเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดท าบริการสาธารณะ คู่สัญญาที่เป็นฝ่ายปกครองอาจ

มีอ านาจที่จะสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาได้แม้เพียงฝ่ายเดียว ท าให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ
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พิเศษบางประการที่จะก าหนดข้อความในสัญญาให้ผูกพันกับข้อบังคับระเบียบหรือประกาศที่ ให้

ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมากกว่าอันท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่สัญญาได้ ถ้าหากมีข้อ

พิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานกับมหาวิทยาลัย คดีพิพาทจะอยู่เขตในอ านาจของศาลปกครองซึ่ง

ศาลจะน าหลักสัญญาทางปกครองมาปรับใช้แก่คดี จึงไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติเรื่องการเลิกจ้างที่นายจ้าง

จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณี

เลิกจ้างโดยไม่ใช่เพราะเหตุเกิดแต่ความผิดของลูกจ้าง ไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิกรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง

ที่ไม่เป็นธรรม จะแตกต่างจากการด าเนินคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานซึ่งอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย

เอกชน หรือในกรณีนายจ้างก าหนดเง่ือนไขสัญญาหรือข้อบังคับที่ไม่เป็นธรรมศาลไม่มีอ านาจน าหลัก

เรื่องสัญญาอันไม่เป็นธรรมมาใช้พิจารณาพิพากษาในคดีเกี่ยวกับสัญญาจ้างของพนักงาน หรือเมื่อลูกจ้าง

ได้รับภยันตรายเจ็บป่วยตายอันเน่ืองจากการท างานไม่มีกฎหมายก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง

จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนไว้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง 

หรือไม่น าหลักเรื่องความสัมพันธ์ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มาใช้ในการต่อรองท าข้อตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจ้างในเรื่องสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ในการท างานร่วมกันได้ และไม่มีบทบัญญัติเรื่องความ

คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยผู้อาสามาท าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสภา

คณาจารย์ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยหากถูกผู้บังคับบัญชาหาเหตุกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม หรือ

ถูกเลิกจ้างเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ไว้ในกฎหมายจัดต้ังหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

4) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าถึงหรือรับรู้กฎหมายได้ยาก  

ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีบุคลากรหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีกฎระเบียบหรือ

ข้อบังคับใช้แตกต่างกัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยออกกฎหมายล าดับรองใช้ในภารกิจต่าง  ๆ  ในรูปของกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งทั้งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยหรือที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยมีเป็นจ านวนมากและกระจัดกระจายกันอยู่ยังไม่ได้รวบรวม เป็น

หมวดหมู่ จึงท าให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าถึงหรือรับรู้กฎหมายได้เฉพาะบางเรื่องหรือบางส่วนที่

เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องน้ัน ๆ 

 
3. สรุปและข้อเสนอแนะ 

3.1 สรุป 
ด้วยที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎ 

ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน จึงท าให้มาตรฐานการงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลามีความแตกต่างกันแม้จะท างานในสถาบันการศึกษาเดียวกันก็ตาม หากเทียบเคียงกับบุคลากรในภาคเอกชนจะพบว่า
มาตรการการท างานของลูกจ้างภาคเอกชนจะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแรงงานซึ่งก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าคุ้มครองการท างานไว้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัย
ของเอกชนก็จะมีบทบัญญัติก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าคุ้มครองการท างานของบุคลากรไว้ในกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาหรือ
กฎหมายกลางไว้เป็นการเฉพาะว่าไม่ให้ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายแรงงาน แต่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วน
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ราชการทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกลับไม่พบบทบัญญัติหลักการดังกล่าวบัญญัติไว้ใน
กฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาไว ้ และยังถือว่าเป็นลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
แรงงานอีกด้วย จึงท าให้มาตรฐานการท างานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยของทั้งสองกลุ่มน้ีขาดหลักประกันการท างานที่ ดีพอ
หรืออาจจะต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายแรงงานก าหนดไว้ก็ได้ และในส่วนของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเอง แม้ว่ากฎหมายจะให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยสามารถก าหนดนโยบายและพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลได้เอง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจการพิจารณาด าเนินการบริหารบุคคลซึ่งเป็นอ านาจเฉพาะน้ีให้กับคณะกรรมการ
บริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย (กบม.) ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังขึ้นไปด าเนินการพิจารณาออกกฎ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลได้เอง แต่ปัจจุบันเน้ือหาของกฎหมายล าดับรองเหล่าน้ันยังไม่ครอบคลุมบุคคลากรทุกประเภทและมาตรฐาน
แรงงานในบางเรื่องยังไม่เท่ากับมาตรฐานที่กฎหมายแรงงานก าหนดไว้ 

มาตรการความคุ้มครองการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพบปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองการท างาน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของกฎหมาย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการถูกยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน ในขณะเดียวกันไม่มีการบัญญัติหลักความ
คุ้มครองการท างานของบุคลากรไว้ในกฎหมายจัดต้ังซึ่งเป็นกฎหมายกลางเป็นการเฉพาะ จึงท าให้แนวทางในการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เป็นทิศทางเดียวกัน กลุ่มที่สองเป็นปัญหาในเชิงเน้ือหาของกฎหมาย 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีบุคลากรหลายประเภทแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์หลายฉบับบังคับใช้แตกต่างกัน ท าให้
การคุ้มครองการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีกฎเกณฑ์คุ้มครองการท างานที่เป็น
มาตรฐานกลางและยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายแรงงาน นอกจากน้ันบุคลากรของมหาวิทยาลัยยัง
เข้าถึงและรับรู้กฎหมายได้ยาก จึงท าขาดหลักประกันความมั่นคงในอาชีพและความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ อันส่งผล
กระทบต่อขวัญก าลังใจและประสิทธิภาพในการท างาน 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายรวมไปถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เกี่ยวกับความคุ้มครองการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่เดิมหรือที่จะยกร่างขึ้น
ใหม่ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานความคุ้มครองการท างานและมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพและสร้างมาตรฐานที่เหมาะสมตาม
สภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน โดยผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

3.2.1 แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
โดยเพ่ิมเติมเน้ือหามาตราใดมาตราหน่ึงที่บัญญัติว่า “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับการคุ้มครองด้าน
สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงานและประกันสังคม” หรือ 

3.2.2 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วย พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
โดยเพ่ิมข้อบัญญัติว่า “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

และว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนไม่
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงานและประกันสังคม และต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าการคุ้มครองการท างานของ 
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการท างานและประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549” 

3.2.3 ให้ตัดข้อความ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ข้อ 
45 (6) เฉพาะที่ว่า “ครบก าหนดสัญญาจ้าง” ออก 
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3.2.4 แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องแบบสัญญาจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดการต่ออายุสัญญาเป็นช่วง ๆ ในอัตราระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น เช่น ครั้งที่ 1 ทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี, 
ครั้งที่ 2 ระยะเวลาสัญญา 4 ปี, ครั้งที่ 3 ระยะเวลาสัญญา 6 ปี, ครั้งที่ 4 ระยะเวลาสัญญาจนเกษียณอายุ 60 ปี 

3.2.5 แก้ไขเง่ือนไข ในข้อสัญญาจ้าง (ใหม่) ให้เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาว่าด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25XX ที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีมาตรฐานความคุ้มครองไม่ต่ ากว่า
กฎหมายแรงงาน 

3.2.6 สภามหาวิทยาลัยควรจะยึดถือปฏิบัติตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด และออกกฎหมายล าดับรอง
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 

3.2.7 สภามหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดกรอบนโยบาย
ให้ชัดเจนและคอยก ากับติดตามตรวจสอบทั้งความถูกต้องและเหมาะสมของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศที่ออกโดยฝ่าย
บริหารเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
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