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บทคัดย่อ

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

ระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายที่อาศัยพระราชบัญญัติออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,  

2) ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในข้อ 1) และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

เกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ

 จากการศึกษาพบว่า 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ ค่าเฉลี่ย 

ทีพ่งึประสงค์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.79) เมือ่แยกเป็นรายประเด็น พบว่าพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06)  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย

พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์อยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60), 2) ปัญหาในการบังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไม่อาจประกันความมั่นคงในเรื่องสถานภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ของภาครัฐได้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 
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พ.ศ. 2559 การให้สวัสดิการนั้นยังไม่เทียบเท่ากับข้าราชการ ระบบการจ้าง และเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้าง 

ยังไม่เป็นธรรม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจาก

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 สิทธิและสวัสดิการมีน้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ พ.ศ. 

2552 และ 3) แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรให้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของพนกังานในสถาบันอดุมศกึษาของภาครฐัขึน้ใหม่เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลาง และให้รวมข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นฉบับเดียว 

ค�าส�าคัญ: ปัญหากฎหมาย; พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา; สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ; มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 กาญจนบุรี

Abstract 

 The article aimed to study; 1) acts and enacted laws enforced by Kanchanaburi Rajabhat 

University Council relating to Higher Education Institution Officers (HEI Officers), 2) legal problems 

according to the enforcement of acts and enacted laws within item 1, and 3) to provide 

suggestions on improvement of acts and enacted laws related to University Council for Higher 

Education Institution Officers.

 The results showed that; 1) acts of Higher Education Institution Officers (HEI Officers) 

had an average of overall desired aspects at a high level (3.79). For each individual aspect, an 

average of desired aspects of Civil Service Act No. 2, B.E. 2551 was found at a high level (4.06), 

an average of desired aspects of Kanchanaburi Rajabhat University Regulations on Higher 

Education Institution Officers (HEI Officers) B.E. 2552 and Kanchanaburi Rajabhat University 

Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI Officers) (No. 2), B.E. 2559 was found 

at a high level (3.72), and an average of desired aspects of Kanchanaburi Rajabhat University 

Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI Officers) (University Revenue Employment 

Contract) B.E. 2553 was found at a high level (3.60), 2) legal problems according to the 

enforcement of Civil Service Act No. 2 B.E. 2551 showed that there was instability in the status 

matter of Higher Education Institution Officers (HEI Officers). Moreover, Kanchanaburi Rajabhat 

University Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI Officers) B.E. 2552 and 

Kanchanaburi Rajabhat University Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI 

Officers) No. 2 B.E. 2559 revealed that there was an inequality of welfare compared to government 

officials. In terms of employment system and employment condition, it was unfair. Kanchanaburi 

Rajabhat University Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI Officers) (University 

Revenue Employment Contract) B.E. 2553 also revealed that there were less rights and welfare 

than Kanchanaburi Rajabhat University Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI 
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Officers) B.E. 2552, and 3) It was also shown that acts related to human resource management 

(HRM) of Higher Education Institution Officers (HEI Officers) should be enacted as a standardized 

criteria and combine all Kanchanaburi Rajabhat University Regulations on Higher Education 

Institution Officers (HEI Officers) into a single act.

Keywords: Legal Problems; Higher Education Institution Officers; Higher Education Institution;  

 Kanchanaburi Rajabhat University

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

   ในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อ พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยพระราชบัญญตัดิงักล่าวได้ยบุทบวงมหาวิทยาลยั ท�าให้ข้าราชการในสถาบนัอดุมศกึษา

ที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต้องเข้ามาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ให้มีคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษาขึ้น โดยใหเ้ลขาการคณะกรรมการการอดุมศึกษาเปน็ผูบ้งัคบับญัชาข้าราชการในสถานศกึษาของ

ภาครฐัทีจั่ดการศกึษาระดบัปรญิญา5 ต่อมาได้มพีระราชบญัญตัทิีส่�าคญัเกีย่วกบัสถาบนัอดุมศกึษาอกี 1 ฉบับ คือ 

พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. 2547 ในพระราชบญัญติัฉบับนีไ้ด้ให้สถาบัน

การศึกษาของภาครัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับปริญญาจะต้องมารวมอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผล เพื่อให้การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐมีความ

เสมอภาค เป็นเอกภาพ และสอดคล้องกบัภารกจิโดยค�านงึถงึความเป็นอสิระ และความเป็นเลศิทางวชิาการและ

วิชาชีพ และในพระราชบัญญัติดังกล่าวจะบัญญัติสถานภาพของบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ “ข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” เท่านั้น6 แต่ในความเป็นจริงบุคคลที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐยังมี

สถานภาพอืน่ ๆ  อกี โดยเฉพาะทีม่สีถานภาพเป็น “พนกังานมหาวทิยาลัย” ซ่ึงเกิดขึน้จากมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่ 

พ.ศ. 2542 เพื่อเตรียมการให้สถาบันอุดมศึกษาออกนอกระบบ แต่เมื่อผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายปี สถาบัน

อุดมศึกษาก็ไม่ได้ออกนอกระบบเสยีทัง้หมด ประกอบกบัพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มาตรา 

7 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย

อื่น ๆ ออกใช้บังคับ ท�าให้สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐมีเพิ่มมากขึ้น พนักงานมหาวิทยาลัยก็มีจ�านวนเพิ่มมาก

ขึ้นด้วย แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานมหาวิทยาลัยของภาครัฐจะต้องอาศัยอ�านาจสภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ  ในการออกข้อบังคับเพื่อใช้บริหาร

งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

 5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545, มาตรา 41, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มท่ี 119 ตอนท่ี 99 ก  

(2 ตุลาคม 2545): 14.

 6 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2545, มาตรา 11, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 121 

ตอนพิเศษ 70 ก (12 พฤศจิกายน 2547): 12.
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   ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2551ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติเกี่ยวกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้

   1) มาตรา 3 ให้เพิ่มบทนิยามค�าว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ระหว่างบทนิยามค�าว่า 

“ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา”7 และค�าว่า “สภาสถาบนัอดุมศกึษา” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัิ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลที่ได้

รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท�างานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ

แผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

   2) ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น หมวด 9 การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  

จากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

มีผลท�าให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนได้มี

กฎหมายรองรบัสถานภาพ โดยเรยีกว่า “พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา”8 แต่พระราชบญัญติัข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 ได้บัญญัติเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพียงกว้าง ๆ โดยให้อ�านาจสภามหาวิทยาลัยของแต่ละ

แห่งสามารถท่ีจะออกข้อบังคับในการด�าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานได้ ตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี9 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐก�าหนดในเรื่องการเปลี่ยนต�าแหน่ง การปรับ

ระดับชั้น การตัดโอน และการเปลี่ยนกลุ่มค่าจ้าง โดยสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐจะต้องจัดท�าแผนอัตราก�าลัง

พนักงานประกอบด้วยพนัธกจิ ภารกจิ และกระบวนการน�าส่งผลผลติ ผลลพัธ์ทีส่อดคล้องกบันโยบายของรฐับาล

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) เมื่อคณะกรรมการก�าหนด 

เป้าหมายและนโยบายก�าลงัคนภาครฐั (คปร.) พิจารณาอนมุติั สภาสถาบนัอดุมศกึษาของภาครัฐย่อมด�าเนนิการ

บริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐได้เองภายใต้แผนที่ก�าหนด ซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถ

ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ ได้โดยรองรบันโยบายการพัฒนาเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากับของภาครัฐในปี พ.ศ. 254510  

ดงัน้ีแล้ว สญัญาจ้างพนกังานในสถาบันอดุมศกึษาตามกฎหมายและนโยบายของภาครัฐจงึเป็นสญัญาทางปกครอง

เพราะมีวัตถุประสงค์เป็นการบริการสาธารณะโดยมีภาครัฐเป็นคู่สัญญา11 อนึ่ง สัญญาทางปกครองนั้นสามารถ

พัฒนาต่อไปได้โดยศาลปกครองเป็นผู้วางหลักจากสัญญาที่มีสาระเป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดท�า

 7 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, มาตรา 3, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เล่มที่ 125 ตอนที่ 28 ก (18 กุมภาพันธ์ 2551): 37.

 8 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2, ราชกิจจา

นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 28 ก (18 กุมภาพันธ์ 2551): 40.

 9 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0707.1.9/27,” 5 เมษายน 2542.

 10 ประภัสสร ดาวเศรษฐ์, มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ และประโยชน์สาธารณะ (กรุงเทพฯ: 

ส�านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546), 16.

 11 ชายชัย แสวงศักดิ์, ค�าอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2555), 349-350.
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บริการสาธารณะ12 และกรณีมีข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง ระหว่างพนักงานในสถาบันอุดศึกษาของภาครัฐกับ

สถาบันอุดมศึกษาผู้จ้างพนักงาน ถ้าคู่พิพาทต้องการฟ้องคดี ศาลที่มีอ�านาจในการพิพากษาคดีพิพาทดังกล่าว 

จึงเป็นศาลปกครอง13 จะเห็นได้ว่า สถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐอยู่ภายใต้สัญญาทาง

ปกครอง และกฎหมายให้อ�านาจสภาสถาบันอุดมศึกษาออกระเบียบ ข้อบังคับเอง เป็นเหตุท�าให้พนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษาออกมาเรียกร้องให้มีกฎหมายกลางที่ก�าหนดมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานขั้นต�่าในการ

บริหารงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น 

   ส�าหรบัมหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรุ ีโดยสภามหาวทิยาลยัได้อาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 ได้ออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรีว่าด้วย

พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 บังคับใช้กับพนักงาน

มหาวิทยาลัยทั้งสองสาย คือ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งในการใช้ข้อบังคับหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลา 8 ปี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่า

ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 เป็นระยะเวลา 7 ปี  

ย่อมมีข้อคิดเหน็และข้อปัญหากฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการบงัคับใช้ ทัง้นี ้ย่อมมเีหตมุาจากพระราชบญัญตัริะเบยีบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ที่เป็น

มาตรฐานกลางหรือมาตรฐานขั้นต�า่ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไว้ แต่ให้อ�านาจ

สภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

อันเป็นประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนจะได้ท�าการศึกษาต่อไป

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพือ่ศกึษากฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในระดบัพระราชบญัญตัิ

และ กฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายท้ังในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมาย

ล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   1.2.3 เพือ่เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเกีย่วกบัพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา

ของภาครัฐที่เป็นพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศึกษานี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวข้องกับพนักงาน ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท้ังในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย

 12 นันทวัฒน์ ปรมานันทันท์, สัญญาทางปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2554), 35-36.

 13 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2548), 279-282.
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ราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาค

รัฐที่เป็นพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

   การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้เขียนใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มประชากร คือ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตาม 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีว่าด้วยพนักงานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 และตามข้อบงัคับมหาวทิยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  

ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ใช้การสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive) จ�านวน 276 คน มีประเด็น

ค�าถาม 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส�าคัญของพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 ค�าถาม

เก่ียวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ และน�าข้อมูล 

มาวิเคราะห์โดยใช้สถติร้ิอยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วดัค่าความแปรปรวนการทดสอบค่าเฉลีย่ด้วยการ

ทดสอบที (Pooled t-test) โดยการสุ่มตัวอย่างอิสระ (Independent-sampling)

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ทราบถึงข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

ระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายที่อาศัยพระราชบัญญัติออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   1.5.2 ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมาย

ระดับรองที่อาศัยพระราชบัญญัติออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   1.5.3 ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของ

ภาครัฐที่เป็นพระราชบัญญัติและกฎหมายที่อาศัยพระราชบัญญัติออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2. ผลการศึกษาวิจัย   

 จากการศึกษาประเด็นปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบประเด็นดังต่อไปนี้

 2.1 ความพึงประสงค์ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

   ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร คือ 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สายวิชาการและสายสนับสนุน จ�านวน 276 คน เป็นค�าถามส่วนที่ 2 

ในประเด็นที่ 1 คือ ความพึงประสงค์ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายที่อาศัยพระราชบัญญัติออก

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) เมื่อแยกเป็นราย

ประเด็น พบว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

มีค่าเฉลีย่ทีพึ่งประสงค์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.06) ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ีว่าด้วยพนกังาน
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มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได ้

ของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 มค่ีาเฉลีย่ทีพ่งึประสงค์อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ในส่วนกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นว่า ความพึงประสงค์ต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

ระบบราชการ และการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการสร้างผลผลิตและบริการขององค์กรอัน 

ก่อให้เกิดความคล่องตัวของการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการก�าหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึง 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน14 ตามมาด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ตามล�าดับ

 2.2 ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2551 

   ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร คือ 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สายวิชาการและสายสนับสนุน จ�านวน 276 คน เป็นค�าถามในส่วนที่ 

2 ประเด็นที่ 2 คือ ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2551  ซึง่มคี�าถาม 3 ประเดน็ ซึง่ประเดน็ท่ีมคีะแนนค่าเฉลีย่สูงสดุ ได้แก่ 1) พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา

มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา 18 ทั้งต�าแหน่งวิชาการ ต�าแหน่งประเภทบริหาร และ

ต�าแหน่งประเภททั่วไป หรือต�าแหน่งอื่นใดที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.36) 2) การก�าหนดต�าแหน่งระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้งอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนเงิน

เพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนต�าแหน่ง การเปล่ียนและการโอนย้ายต�าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและ 

การรกัษาวนิยั การด�าเนนิการทางวินยั การออกจากงาน การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ และการอืน่ทีเ่กีย่วกบัการ

บริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) และ 3) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบัน

อุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) ในส่วนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะเห็นได้ว่า การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้ง

ด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา 18 ทั้งต�าแหน่งวิชาการ ต�าแหน่งประเภทบริหาร และต�าแหน่งประเภทท่ัวไป หรือ

ต�าแหน่งอื่นใดที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา มีค่าพึงประสงค์อยู่ในระดับสูงท่ีสุด และ 

การนยิามพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาหมายความว่า บคุคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างในสถาบนัอดุมศึกษา 

โดยได้รบัจ้างหรอืค่าตอบแทนจากเงนิงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบนัอดุมศกึษา มค่ีาพึงประสงค์

อยู่ในระดับต�่าสุด 

 14 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0707.1.9/27,” 5 เมษายน 2542.
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 15 นนัทวัฒน์ ปรมานนัทันท์, สัญญาทางปกครอง, 35-36.

   นอกจากนี ้ในประเดน็ค�าถามปลายเปิดทีผู้่ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็

เพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไม่อาจ

ประกนัความมัน่คงในเรือ่งสถานภาพของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาของภาครัฐได้ ต้องการให้มพีระราชบญัญัติ

กลางในการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยโดยก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าไว้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาค

กบัพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา โดยให้ตวัแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  เข้าไปบริหารบคุคลของพนกังานมหาวทิยาลยั 

โดยคัดเลือกจากผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะจะได้ทราบสภาพปัญหาของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสัญญาทางปกครองเพราะ

มหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานของรฐัและมวีตัถปุระสงค์เป็นการบรกิารสาธารณะ ลกัษณะของสญัญาเป็นเครือ่งมือ

ของฝ่ายปกครองในการจดัท�าบรกิารสาธารณะ15 ซ่ึงเหน็ได้จากค�านยิามพนกังานในสถาบนัอุดมศกึษาหมายความ

ว่า บคุคลซึง่ได้รบัการจ้างตามสญัญาจ้างในสถาบนัอดุมศกึษา โดยได้รบัจ้างหรอืค่าตอบแทนจากเงนิงบประมาณ

แผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา อันเป็นการให้อ�านาจสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถก�าหนด

สาระส�าคัญของสัญญาได้  ไม่มีกฎหมายกลางที่มีมาตรฐานขั้นต�่าที่เท่าเทียมและเสมอภาค

 2.3 ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
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   ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร คือ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สายวิชาการและสายสนับสนุน จ�านวน 276 คน เป็นค�าถามในส่วนที่ 

2 ประเด็นที่ 3 คือ ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ซึ่งประเด็นนี้มีค�าถามท้ังหมด 25 ประเด็นค�าถาม โดยประเด็นค�าถามที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  

ให้มหาวิทยาลัยจัดบริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

4.37) รองลงมา คือ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ การต่อสัญญาจ้างระยะที่ห้าของพนักงาน

มหาวิทยาลยัสายการสอนต้องมตี�าแหน่งทางวชิาการเป็นรองศาสตราจารย์ หรอืคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็

ว่ามผีลงานทางวชิาการอืน่ทีเ่ทยีบเท่า อยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) ในส่วนข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยราชภฏั

กาญจนบรุ ีว่าด้วยพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ีว่าด้วยพนกังาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่าการที่มหาวิทยาลัยให้สวัสดิการจัดบริการตรวจสุขภาพให้กับ

พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี มีค่าพึงประสงค์อยู่ในระดับสูงสุด และการต่อสัญญาจ้างระยะท่ีห้าของ

พนกังานมหาวทิยาลยัสายการสอนต้องมตี�าแหน่งทางวชิาการเป็นรองศาสตราจารย์ หรือคณะกรรมการพิจารณา

แล้วเห็นว่ามีผลงานทางวิชาการอื่นที่เทียบเท่า มีค่าพึงประสงค์ต�่าสุด



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 81

   นอกจากนี้ ในค�าถามปลายเปิดในประเด็นนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิด

เหน็เพิม่เตมิคือ การให้สวัสดกิารนัน้ยงัไม่เทยีบเท่ากบัข้าราชการ ระบบการจ้าง และเงือ่นไขในการต่อสญัญาจ้าง

ยังไม่เป็นธรรม สมควรปรับข้อบังคับให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  

เน้นอนาคต และให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน เช่น ระยะสัญญาจ้างควรปรับเป็น ระยะที่ 1 เป็น 4 ปี, ระยะ

ที่ 2 เป็น 4 ปี, ระยะที่ 3 เป็น 8 ปี และระยะที่ 4 ถึงเกษียณอายุราชการ และไม่ควรถูกเลิกสัญญาจ้างในกรณี

ยุบเลิกหน่วยงาน โดยให้มีการเคลื่อนอัตราก�าลังได้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ

ควรให้ต่อสัญญาจนถึง 60 ปี ในส่วนด้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน 

เช่น ค่าตอบแทนต�าแหน่งทางวิชาการ ควรเท่ากับข้าราชการ เพราะมีเกณฑ์การพิจารณาต�าแหน่งเหมือนกัน  

ควรมีการประเมินการขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง เหมือนข้าราชการ การตรวจสุขภาพให้กับพนักงานควรมีความ

ละเอยีดมากขึน้ โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม รังไข่ เป็นต้น และควรเพิม่เงินสะสมกองทนุส�ารอง

เลีย้งชพีจาก 3 เปอร์เซน็ต์ ให้อยูร่ะหว่าง 5 เปอร์เซ็นต์ ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ สภาพปัญหาพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา

ไทยที่ส�าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ 1) ปัญหาด้านระบบสัญญาจ้าง 2) ปัญหาด้านระบบค่าตอบแทนในการบริหาร

วงเงนิ และ 3) ปัญหาด้านระบบสวัสดกิารและสิทธิประโยชน์ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา

ขาดความมัน่คงในวชิาชีพ และเกดิความไม่เสมอภาคในการบรหิารระบบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ของสถาบนั

อุดมศึกษาแต่ละแห่ง16 

 2.4 ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

   ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร คือ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สายวิชาการและสายสนับสนุน จ�านวน 276 คน เป็นค�าถามในส่วนที่ 

2 ประเด็นที่ 4 คือ ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามสญัญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 ซึง่ประเดน็นีม้ทีัง้หมด 18 ประเดน็ค�าถาม โดยประเด็น

ค�าถามที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด มีท้ังหมด 3 ประเด็นค�าถาม ได้คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากัน คืออยู่ในระดับมาก  

(ค่าเฉลีย่ 4.21) ได้แก่ ในกรณท่ีีทางราชการปรบัเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรอืค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า 

ให้มหาวทิยาลยัปรบัค่าจ้างหรอืค่าตอบแทนแก่พนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างเช่นเดยีวกับของทางราชการ ให้

พนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างมสีทิธิเ์ป็นสมาชกิกองทนุสะสมเล้ียงชพี และให้มหาวิทยาลัยจัดบริการตรวจ

สุขภาพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี รองลงมา คือ พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้าง 

ทีป่ฏิบตังิานครบสองปีหรอืพนักงานมหาวิทยาลยัทีไ่ด้รบัการเทยีบโอนประสบการณ์และมผีลประเมนิครัง้สุดท้าย

ตัง้แต่ระดบัสีข้ึ่นไปมสีทิธ์ิขอทนุมหาวทิยาลยัเพือ่ไปศกึษาต่อ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ส่วนประเดน็ทีมี่ค่า

เฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ พนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลัยไม่มสิีทธิล์าไปศกึษา ฝึกอบรม 

ดงูาน หรอืปฏบิตังิานวจิยั อยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.00) ในส่วนข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 

 16 ขจร จิตสุขุมมงคล, “การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต,” เอกสารสัมมนาเร่ืองแนวทางการบริหารงานบุคคล

ส�าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรุงเทพ, 2556, 2.
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ว่าด้วยพนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2553 จะเหน็ได้ว่า ในกรณทีีท่าง

ราชการปรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าจ้างหรือ

ค่าตอบแทนแก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างเช่นเดียวกับของทางราชการ มีค่าพึงประสงค์อยู่ในระดับ

สูงสุด และพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิลาไปศึกษา  

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย มีค่าพึงประสงค์อยู่ในระดับต�่าสุด

   นอกจากนี้ ในค�าถามปลายเปิดในประเด็นท่ี 3 นี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะและ 

ความคดิเห็นเพิ่มเติมว่า พนักงานมหาวิทยาลยัตามสัญญาจ้างจากเงนิรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 มีสิทธิ

และสวสัดกิารน้อยกว่าพนกังานมหาวทิยาลยัตามข้อบงัคบั พ.ศ. 2552 ศกึษาความต้องการสวสัดิการของพนกังาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมพบว่าพนักงาน

มหาวิทยาลัยมีความต้องการสวัสดิการมากที่สุด โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับมากที่สุด17   

จงึเหน็ควรปรบัพนักงานมหาวทิยาลัยตามสญัญาจ้างจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 ให้เป็นพนกังาน

มหาวทิยาลยัตามข้อบงัคบั พ.ศ. 2552 เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการด้านสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ได้มากขึน้ 

ให้เกิดความเท่าเทียม และเป็นธรรม

 2.5 บทวิเคราะห์

   จากการศกึษา ปัญหากฎหมายพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาของภาครฐั กรณศีกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรี ผู้เขียนมีบทวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

   2.5.1 เรื่องความเท่าเทียม คือ ไม่ควรแบ่งแยกว่าเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  

ควรเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีสถานะและความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปรับเงินเดือนหรือได้รับ

สวัสดิการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เห็นควรเป็นไปในในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน เพ่ือไม่ให้เกิด

ความเหลื่อมล�้าของแต่ละบุคคล และสมควรพิจารณาควบรวมพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ พ.ศ. 2553 

เข้ากบัพนกังานมหาวทิยาลยัตามข้อบงัคบั พ.ศ. 2552 แต่เพ่ิมเติมประเด็นเงือ่นไขต่าง ๆ  ตามลักษณะงานท่ีปฏบิตัิ

   2.5.2 เรื่องสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้างให้ลดลงเหลือแค่ 4 ระยะ และต่อจนครบอายุ 60 ปี ใน

สัญญาจ้างระยะที่ 4

   2.5.3 เรื่องสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับสวัสดิการ

ของข้าราชการครสูงักดัส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให้เพิม่สทิธใินการรกัษาพยาบาลให้กบั บดิา 

มารดา และบตุร ให้มข้ีอบังคบัเกีย่วกบัการลาศกึษาต่อของพนกังานมหาวทิยาลยัให้มคีวามชดัเจนและมมีาตรฐาน

เท่าเทียมกันกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การได้รับเงินตอบแทนต�าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เห็นควรมีมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการ ซึ่งข้าราชการการได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการได้เปรียบกว่า

พนักงานมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยมีข้อจ�ากัดในด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 17 งามจติ อนิทวงศ์, ศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนกังานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบรุ ี

(การศกึษาปัญหาพเิศษหลักสูตรรฐัประศาสนศาตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน) (ชลบรุ:ี มหาวทิยาลยับรูพา, 2556), ง.
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ที่จะน�ามาใช้ในการจัดสวัสดิการ18 และพบว่าโครงสร้างเงินเดือนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เหน็ควร ก�าหนดอตัราเงนิเดอืนสายการสอน 1.5 เท่า สายสนบัสนนุ 1.4 เท่าของข้าราชการ และเพิม่ค่าตอบแทน

ตามประสบการณ์ ควรจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลที่เบิกจากกองทุนประกันสังคมไม่ได้ เช่น กองทุนค่ารักษา

พยาบาลบตุร คูส่มรส บดิา มารดา ควรมกีองทุนสวสัดิการมเีงินกู้ยมืเพ่ือจัดหาซ้ือทีอ่ยูอ่าศยัของตนมกีองทนุการ

ศึกษาของบุตร เพื่อให้มีสวัสดิการเทียบเท่า19 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   ระบบกฎหมายเก่ียวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐยังมีปัญหาท่ีจ�าเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงแก้ไขอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาขาดเอกภาพของระบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและมาตรฐานการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ เป็นต้น  

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ท่ีให ้

สภาสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐเป็นองค์กรกลางในการบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ  

โดยเป็นผู้วางแนวทางและมาตรฐานกลางของการบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ เพื่อให ้

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐยึดถือ แต่ปัจจุบันยังมีหลายเรื่องที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้โดยไม่อาจประกันถึงความมั่นคงของสถานภาพ

ของพนักงาน กรณนียิามค�าว่า “พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา” ว่าบคุคลซึง่ได้รบัการจ้างตามสญัญาจ้างในสถาบัน

อุดมศึกษา โดยได้รับจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  

เมือ่พิเคราะห์ตามค�านยิามนี ้สถานภาพของพนกังานย่อมขึน้อยูก่บัสัญญาจ้างซ่ึงดูไม่มคีวามมัน่คง และในบางเรือ่ง

กย็งัมิได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัตเิอาไว้ เช่น การได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคีวามผิด การด�าเนนิการ

ทางวนัิยแก่พนกังานในสถาบันอดุมศกึษาของภาครฐั เป็นต้น ดงันีแ้ล้ว หลักเกณฑ์และวธิกีารในเรือ่งดงักล่าวที่

สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐแต่ละแห่งก�าหนดขึ้นอาจมีมาตรฐานแตกต่างกันอันท�าให้ระบบกฎหมายเกี่ยวกับ

พนักงานในสถาบนัอดุมศกึษาของภาครฐัขาดความเป็นเอกภาพ และเกดิความลักล่ันในการบงัคับใช้กฎหมาย และ

จากการสรุปผลการศึกษาปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ ซึ่งกรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุร ีใน 3 ประเดน็ ภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.79) และเมือ่พจิารณาเป็นรายประเดน็

พบว่า ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2552 และข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรีุ ว่าด้วยพนกังานมหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2559 อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.72) และปัญหาการบงัคบัใช้ข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ ว่าด้วย

พนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างจากเงนิรายได้ของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2553 อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)

 18 อังคณา กันธิยะ, “การเปรยีบเทียบสิทธิประโยชน์และสวสัดกิารระหว่างข้าราชการกบัพนักงานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,” 

(วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบัณฑติ สาขารฐัประศาสนศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2553), ข.

 19 มนญู บรรณวงศิลป์ และคณะ, การวิเคราะห์รปูแบบโครงสร้างเงนิเดอืน ค่าตอบแทน และสวสัดกิารของพนักงานมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

(รายงานการวจัิย) (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551), ข.
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 3.2 ข้อเสนอแนะ

   จากการศึกษาปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี เห็นควรมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

   3.2.1 เหน็ควรให้มพีระราชบัญญติักลางในการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัโดยก�าหนดมาตรฐาน

ขั้นต�่าไว้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ตัวแทนจากภาคส่วน

ต่าง ๆ เข้าไปบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะ 

จะได้รู้สภาพปัญหาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

   3.2.2 เห็นควรให้ปรับข้อบังคับให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวการณ์ใน

ปัจจบุนั เน้นอนาคต และให้มคีวามมัน่คงในหน้าท่ีการงาน เช่น ระยะสัญญาจ้างควรปรับเป็น ระยะที ่1 เป็น 4 ปี, 

ระยะที่ 2 เป็น 4 ปี, ระยะที่ 3 เป็น 8 ปี และระยะที่ 4 ถึงเกษียณอายุราชการ และไม่ควรถูกเลิกสัญญาจ้างใน

กรณียุบเลิกหน่วยงาน โดยให้มีการเคลื่อนอัตราก�าลังได้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีต�าแหน่งทาง

วิชาการเห็นควรให้ต่อสัญญาจนถึง 60 ปี 

   3.2.3 เห็นควรให้มสีวสัดกิารและค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกนั เช่น ค่าตอบแทนต�าแหน่งทางวิชาการ 

ควรเท่ากับข้าราชการ เพราะมีเกณฑ์การพิจารณาต�าแหน่งเหมือนกัน เห็นควรให้มีการประเมินการขึ้นเงินเดือน 

ปีละ 2 ครั้ง เหมือนข้าราชการ การตรวจสุขภาพให้กับพนักงานควรมีความละเอียดมากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม รังไข่ เป็นต้น และควรเพิ่มเงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจาก 3 เปอร์เซ็นต์ ให้อยู่

ระหว่าง 5 เปอร์เซ็นต์ ถึง 8 เปอร์เซ็นต์
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