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 ศาลที่มีอํานาจพิจารณา คดีขอพิพาทระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และอาจารยของสถาบัน 

Jurisdiction Court Disputes Case between Private Higher Education 
Institutions and Lecturer’s Institutions

ยุวรัตน ฐิตินิรันดรกุล1

บทคัดยอ
 การฟองคดีขอพิพาทระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและอาจารยของสถาบันนั้น ยังมีความเห็นที่แตกตาง
กันวาอยูในอํานาจพิจารณาคดีของศาลใด ระหวางศาลแรงงานหรือศาลปกครอง แนวคําวินิจฉัยของศาลและค ณะ
กรรมการวนิจิฉัยช้ีขาดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลกม็ดุีลพินจิทีแ่ตกตางกัน ผเูขยีนไดทําการศกึษาเอกสารจากคาํวินจิฉัย
ของศาล คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล รวมถึงทฤษฎีของกฎหมายปกครองที่
เกี่ยวของ สรุปไดวาคดีขอพิพาทระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและอาจารยของสถาบันอยูในอํานาจพิจารณาของ
ศาลปกครอง

คําสําคัญ : ศาลแรงงาน, ศาลปกครอง

Abstract
 Prosecution disputes case between Private Higher Education Institutions and lecturer’s
Institutions. There are still different opinions is in wish court, between Labor Court or Administrative 
Court. Court judgment and the co mmission ruled in court jurisdiction have different discretion. 
Author studied by documentary research from court judgment, commission ruled in court jurisdic-
tion diagnosis and related administrative law theories. It concludes that disputes case between 
Private Higher Education Institutions and lecturer’s Institutions is in Administrative Court Jurisdiction.

Keywords : Labor Court, Administrative Court.
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บทนํา
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 54 วรรค 3 บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการให
ประชาชนไดรบัการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ
รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการ
รวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่

ดาํเนนิการกําก ับ สงเสรมิและสนับสนนุใหการจัดการศึกษา
ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล เมื่อพิจารณา
บทบญัญัติของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยในสวน
ทีเ่ก่ียวกบัการจดัการศกึษาของภาคเอกชนนัน้ ยอมแสดง
ใหเห็นเจตนารมณของกฎหมาย ที่ไดบัญญัติรับรองให
ภาคเอกชนสามารถเขามามบีทบาทในการจดัการศกึษาได
ทกุระดบั โดยรฐัทาํหนาทีใ่นการกาํกับ สงเสรมิและสนบัสนนุ
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ใหการจัดการศึกษาของภาคเอกชนทุกระดับดังกลาวนั้น
มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ไดกาํหนดใหการศกึษาเปนกระบวนการเรยีนรู เพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู
การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางความ
เจริญกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอมแหงสังคมการเรียนรูอยางตอ
เนือ่งตลอดชวีติ ซึง่การจดัการศกึษาของชาตเิปนกระบวน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ เพราะเปนกระบวน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือใหเกิดความงอกงาม
ของบุคคลในสังคม (กุหลาบ ปุริสาร,2558)
 ในส วนท่ีเกีย่วกบัการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา
ของเอกชนน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดกรอบในการบรหิารและการจดัการศึกษา
ของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม
การประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาจากรฐั การ
อดุมศกึษาของรฐัและเอกชน และเพือ่สนบัสนนุใหสถาบนั
อุดมศึกษาเอกชนไดธํารงรักษามาตรฐานการศึกษาให
เหมาะสมย่ิงขึน้ มคีวามเจริญม่ันคงและเอ้ืออํานวยตอการ
ขยายกิจการในการจดัการศกึษาระดบัอุดม ศกึษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
 สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนมีจุดมงุหมายทีต่องการ
ผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหกับองคกร
ทางวิชาชีพตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การท่ีสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนจะสามารถดําเนินภาระกิจใหบรรลุ
เปาประสงคไดนั้น จําเปนที่จะตองยึดม่ันหลักความเปน
อิสระในการดําเนินงาน (Autonomy) และเสรีภาพทาง
วชิาการ (Academic Freedom) กลาวคอืความเปนอสิระ
ในการดําเนินงาน ไดแกการดําเนินกิจการภายในท่ีเปน
เอกเทศ โดยมีการแทรกแซงควบคุมจากหนวยงาน
ภายนอกใหนอยท่ีสุด มีความหลากหลายในดานการ
บริหารจัดการทั้งทางดานบุคลากรและงบประมาณ 
จะสามารถทําหนาท่ีในฐานะสถาบันทางวิชาการท่ีมี
คุณภาพได (วิจิ ตร ศรีสะอาน,2518)

 อาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนหนึ่ง
ในองคาพยพหลักท่ีสําคัญ ในการขับเคล่ือนภารกิจของ
สถาบันใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีคุณภาพ 
แตอยางไรกต็ามจะพบวาทีผ่านมามคีวามขดัแยงระหวาง
อาจารยของสถาบันอดุมศึกษาเอกชนและสถาบนัปรากฎ
อยูเนือง ๆ เน่ืองจากวาเม่ือบุคคลมาอยูรวมกันในการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามความขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดเสมอ 
เนื่องจากความแตกตางทางดานคานิยม ทัศนคติ การรับรู
หรือประสบการณจากการทํางานท่ีแตกตางกัน ทาํใหการ
แสดงออกดานความคดิเห็นในการทํางานตางกนัและทาํให
เกิดความขัดแยง (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546)
 ความขัดแยงระหวางอาจารยของสถาบันอดุมศึกษา
เอกชนและสถาบันมีหลายลักษณะ ไดแก
 1. ค วามขัดแยงเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ เปน
ความขดัแยงท่ีสบืเนือ่งมาจากฝายใดฝายหนึง่ละเมดิสทิธิ
ของอกีฝายหนึง่ หรอืไมปฏิบัตหินาท่ีของตนเองตออีกฝาย
หนึง่ ทาํใหเกิดผลกระทบตอสิทธแิละหนาทีซ่ึง่กันและกนั
 2.  ความขดัแยงเกีย่วกบัผลประโยชน เปนความ
ขัดแยงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากแตละฝายมีวัตถุประสงคและ
เปาหมายทีแ่ตกตางกัน และตางฝายตางพยายามแสวงหา
และคุมครองผลประโยชนของฝายตน ซึ่งอาจทําใหอีก
ฝายหนึ่งตองสูญเสียผลประโยชน
 3. ความขัดแยงเกี่ยวกับทัศนคติ เปนความขัด
แยงท่ีเปนผลมาจากความแตกตางในดานความคิดเห็น 
อุดมการณ มุมมองและทัศนคติ
 รูปแบบการแกไขขอขดัแยงระหวางอาจา รยของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบัน
 1.  ชนะ- ชนะ (Win-Win Resolution) ทั้งสอง
ฝายพยายามหาแนวทางประนีประนอมใหขอขัดแยง
ยุติลง โดยไดรับผลประโยชนรวมกัน
 2.  แพ-แพ (Lose-Lose Resolution) ทั้งสอง
ฝายประนีประนอมโดยยอมลดเปาหมายลงมาพบกันคร่ึง
ทาง หรอืยอมถอนขอเรียกรอง หรือใหบคุคลท่ีสามทําการ
ชี้ขาด
 3.  ชนะ-แพ (Win-Lose Resolution) เปนการ
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ใชกรรมวิธีและพลังผลักดันเพ่ือที่จะเอาชนะทุกรูปแบบ 
โดยมงุหวังท่ีเปาหมายของฝายใดฝายหนึง่แตเพยีงฝายเดยีว
 การแกไขขอขัดแยงประเภทชนะ-แพ (Win-Lose 
Resolution) นี่เองที่เปนสาเหตุใหมีการฟองคดีตอศาล 
กลายเปนขอพพิาทระหวางอาจารยของสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนและสถาบัน ทั้งนี้ การยื่นฟองคดีตอศาลนั้น จาก
การศึกษาของผูเขียนพบวา บางคดีมีการย่ืนฟองตอศาล
แรงงาน แตบางคดก็ียืน่ฟองตอศาลปกครอง จึงกอใหเกดิ
ความสับสนตอคูกรณี รวมถึงอาจารยและสถาบันอุดม
ศกึษาเอกชนวาขอพิพาทในลักษณะดังกลาวอยูในอาํนาจ
พิจารณาของศาลใด 

บทวิเคราะหคําวินิจฉัย
คาํว ินจิฉยัของคณะกรรมการช้ีขาดอาํนาจหนาท่ีระหวางศาล 
 คํา  วิ นิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลที่ 
14/2550 สัญญาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีมี
ลกัษณะเปนสญัญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 575 การที่ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟอง
คดีผดิขอตกลงตามสญัญาจาง โดยมคีาํขอใหผถูกูฟองคดี
จายคาจางทีค่างพรอมดอกเบ้ีย รวมท้ังจัดวชิาใหผฟูองคดี
สอน จึงเปนการฟองวาผิดสัญญาจางแรงงาน แมมาตรา 
23 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบัญญัติ
วากจิการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายคมุครองแรงงาน...กเ็ปนเพยีงการกาํหนดมใิหนาํ
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานมาใชบังคับเทานั้น 
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญา
จางแรงงาน หรือตามขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง 
อันอยูในอํานาจการพิจารณาของศาลแรงงาน ไมอยูใน
อํานาจการพิจารรณาของศาลปกครอง 
 คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 
41/2559 แมวาจาํเลยจะเปนเอกชน แตอาจเปน “หนวย
งานทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปก
ครองฯ ได หากจําเลยกระทําการใดโดยใชอํานาจทาง
ปกครอง หรอืดาํเนนิกจิการทางปกครองตามทีไ่ดรบัมอบ
หมายอํานาจจากรัฐ ซึ่งจะอยูภายใตระบบกฎหมาย

มหาชน แตหากกระทําการใดโดยมิไดใชอํานาจ หรือมิได
ดําเนินกิจการทางปกครอง ยอมเปนการกระทําในฐานะ
เอกชนท่ัวไป อยูภายใตระบบกฎหมายเอกชน จําเลยจาง
โจทกใหทํางานในตําแหนงอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร 
แมจะเปนการโจทกมาทําหนาท่ีสอนหนังสือ หรืองาน
วิชาการ อันเปนการจางใหมาบริการสาธารณะดานการ
ศกึษา แตการทาํสัญญาระหวางโจทกกับจาํเลยกระทาํใน
ฐานะเอกชน มิไดใชอํานาจตามกฎหมาย หรือดําเนิน
กิจการทางปกครองตามที่ไดรับมอบหมายมา จําเลยจึง
มิไดกระทําในฐานะหนวยงานทางปกครอง สัญญาจาง
ระหวางโจทกและจําเลยจึงไมใชสัญญาทางปกครอง 
เนื่องจากไมมีคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดเปนหนวยงานทาง
ปกครอง แตเปนขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีตามสัญญา
จางแรงงาน ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แรงงาน

คําวินิจฉัยของศาลยุติธรรม
 คดีหมายเลขดําเลขที่ 127/2558 ศาลแรงงาน
ภาค 4 เห็นวากรณีที่จําเลยตกลงวาจางโจทกเขาทํางาน
เปนอาจารยและจายคาจางใหโจทกตลอดระยะเวลา
ทํางาน นิติสัมพันธระหวางโจทกกับจําเลยจึงมีลักษณะ
เปนสัญญาจางแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 575 การที่โจทกเรียกรองใหจําเลยผูเปน
นายจางจายเงินคาตอบแทนในการดํารงตําแหนงและ
คาสอนพิเศษ ขอพิพาทในคดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สิทธิหรือหนาท่ีตามสัญญาจางแรงงาน หรือเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน อันอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

คําวิ นิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 373/2553 ผูถูกฟอง
คดีเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีไดรับมอบหมายให
ดําเนินกิจการบริการสาธารณะดานการศึกษาอันเปน
กิจการทางปกครอง จึงเปนหนวยงานทางปกครอง เมื่อ
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ผูถูกฟองคดีทําสัญญาจางใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงอาจารย มหีนาท่ีใหการศกึษาหรอืทําการสอนแก
นกัศึกษาในหนวยงานของผูถูกฟองคดี กรณีจึงเปนสัญญา
ทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะ เมือ่ผถูกูฟองคดไีดบอกเลกิสัญญาจางกับผฟูอง
คดี กรณีจึงมีเหตุแหงการฟองคดีเกิดจากสัญญาทาง
ปกครอง ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
 คําสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี 230/2550 คาํส่ังของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ที่หามมิใหผูฟองคดีใช
สทิธเิสนอขอตาํแหนงทางวชิาการเปนระยะเวลา 5 ป และ
เลิกจางผูฟองคดีเปนอาจารย เปนคําส่ังทางปกครอง อยู
ในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง
 คําสั ่งศาลปกครองสูงสุดที่ 102/2550 ศาล
ปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูถูก
ฟองคดีท่ี 1 เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจ
ในทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง จึงเปน
หนวยงานทางปกครอง สวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และผูถูกฟองคดีอื่น ก็ถือเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 
เมื่อผูฟองคดีเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีดัง
กลาวไมถูกตองตามกฎหมาย จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การท่ีหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรฐักระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงมคีาํสัง่ใหศาลปกครองช้ัน
ตนรับคําฟองไวพิจารณา
 
วเิคราะหคด ีขอพพิาทระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และอาจารยของสถาบันอยูในอาํนาจของศาลปกครอง 
 จากคําวินิจฉัยของท้ังสามองคกรที่กลาวมาแลว 
ผเูขยีนวิเคราะหวาคดีขอพิพาทระหวางสถาบันอดุมศึกษา
เอกชนและอาจารยของสถาบันอยูในอํานาจของศาล
ปกครอง เน่ืองจาก
 1.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนหนวย งานท่ี
ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองในการจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา อันเปนบริการสาธารณะ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนจึงเปนหนวยงานทางปกครอง
 2.  อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มีสถานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ที่ไดรับมอบหมายใหใช
อาํนาจทางปกครองในการบรหิารจดัการสถาบนัอดุมศึกษา
เอกชน และการบังคับบัญชาอาจารยและบุคลากร
 3.  คําสั่งของอธิการบดีไมวาจะเปนคําสั่งที่ให
คุณหรอืใหโทษก็ตาม ถอืเปนคาํสัง่ทางปกครอง เพราะสง
ผลกระทบตอสิทธิ หนาท่ี หรือสถานภาพของบุคคล
 4.  สญัญาจางระหวางสถาบันอดุมศึกษาเอกชน
และอาจารยเปนสัญญาทางปกครอง เพราะคูสัญญาฝาย
หน่ึงคืออธิการบดีถือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ 
คูสัญญาจึงมีนิติสัมพันธไมเทาเทียมกัน และเนื้อหาของ
สัญญาท่ีใหทําหนาท่ีอาจารย ซ่ึงเปนการใหจัดทําบริการ
สาธารณะ

บทสรุป
 จากบทวิเคราะหเหตุผลท่ีกลาวมาแลว ยอมเห็น
ไดวาอาจมีบางกรณีท่ีขอพิพาทระหวางผูปฏิบัติงานใน
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกับสถาบัน ไมไดเกิดจากสัญญา
จางแรงงานเพียงลําพังแตอยางเดียว แตอาจเกิดเกีย่วเนือ่ง
มาจากการกระทําทางปกครอง เชนการแตงตั้งหรือ
ถอดถอนอาจารย  การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การพิจารณาใหดํารง
ตําแหนงหรือถอดถอนออกจากตําแหนงทางการบริหาร 
ไมวาจะเปนตําแหนงหวัหนางาน ผูอาํนวยการสํานกั หรือ
คณบด ีซึง่ยอมเก่ียวของกับการจายเงินหรอืระงบัการจาย
เงินประจําตําแหนง เนื่องจากบทบาทหนาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการส่ังใหไปปฏิบัติหนาที่ประจํา
วิทยาเขต หรือการใหยายกลับมาประจํา ณ สถานที่ตั้ง
ของสถาบันเดิม ซึ่งการออกคําสั่งของอธิการบดีใน
ลักษณะดังกลาว ก็มักจะสงผลตอสัญญาจางดวยอยางไม
อาจหลีกเลี่ยงได 
 การกระทําทางปกครองของผูบริหารสถาบัน
อดุมศกึษาเอกชน ตามตวัอยางทีย่กมาแลวน้ัน ยอมกอให
เกดิผลกระทบตอผูทีป่ฏบิติังานในสถาบนั นอกจากนีย้งัมี
การกระทําบางลักษณะ ท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิ หรือ
สถานะของนักศึกษาของสถาบันไดเชนกัน เชน การให
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เกรด การใหพนสภาพนักศึกษา การอนุมัติหรือไมอนุมัติ
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งผู เขียนเห็นวา
ขอพิพาทลักษณะดังกลาวอยูในอํานาจพิจารณาของศาล
ปกครอง 
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