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ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีขอพิพาทระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และอาจารยของสถาบัน
Jurisdiction Court Disputes Case between Private Higher Education
Institutions and Lecturer’s Institutions
ยุวรัตน ฐิตินิรันดรกุล1
บทคัดยอ
การฟองคดีขอพิพาทระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและอาจารยของสถาบันนั้น ยังมีความเห็นที่แตกตาง
กันวาอยูในอํานาจพิจารณาคดีของศาลใด ระหวางศาลแรงงานหรือศาลปกครอง แนวคําวินิจฉัยของศาลและคณะ
กรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลก็มดี ลุ พินจิ ทีแ่ ตกตางกัน ผูเขียนไดทําการศึกษาเอกสารจากคําวินจิ ฉัย
ของศาล คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 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 commission ruled in court jurisdiction have different discretion.
Author studied by documentary research from court judgment, commission ruled in court jurisdiction 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.
บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 54 วรรค 3 บัญญัติใหรัฐตองดําเนินการให
ประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ
รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการ
รวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่
1

ดําเนินการกํากับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษา
ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล เมื่อพิจารณา
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในสวน
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาของภาคเอกชนนัน้ ยอมแสดง
ใหเห็นเจตนารมณของกฎหมาย ที่ไดบัญญัติรับรองให
ภาคเอกชนสามารถเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาได
ทุกระดับ โดยรัฐทําหนาทีใ่ นการกํากับ สงเสริมและสนับสนุน
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ใหการจัดการศึกษาของภาคเอกชนทุกระดับดังกลาวนั้น
มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพือ่ ความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู
การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางความ
เจริญกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอมแหงสังคมการเรียนรูอยางตอ
เนือ่ งตลอดชีวติ ซึง่ การจัดการศึกษาของชาติเปนกระบวน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ เพราะเปนกระบวน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อใหเกิดความงอกงาม
ของบุคคลในสังคม (กุหลาบ ปุริสาร,2558)
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของเอกชนนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ไดกําหนดกรอบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับติดตาม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ การ
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และเพือ่ สนับสนุนใหสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนไดธํารงรักษามาตรฐานการศึกษาให
เหมาะสมยิง่ ขึน้ มีความเจริญมัน่ คงและเอือ้ อํานวยตอการ
ขยายกิจการในการจัดการศึกษาระดับอุดม ศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจดุ มุงหมายทีต่ องการ
ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถใหกั บ องคกร
ทางวิชาชีพตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การที่สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนจะสามารถดําเนินภาระกิจใหบรรลุ
เปาประสงคไดนั้น จําเปนที่จะตองยึดมั่นหลักความเปน
อิสระในการดําเนินงาน (Autonomy) และเสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic Freedom) กลาวคือความเปนอิสระ
ในการดําเนินงาน ไดแกการดําเนินกิจการภายในที่เปน
เอกเทศ โดยมี ก ารแทรกแซงควบคุ ม จากหนวยงาน
ภายนอกใหนอยที่สุด มีความหลากหลายในดานการ
บริ ห ารจั ด การทั้ ง ทางดานบุ ค ลากรและงบประมาณ
จะสามารถทํ า หนาที่ ใ นฐานะสถาบั น ทางวิ ช าการที่ มี
คุณภาพได (วิจตร
ิ ศรีสะอาน,2518)

อาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนหนึ่ง
ในองคาพยพหลักที่สําคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของ
สถาบั น ใหบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงคไดอยางมี คุ ณ ภาพ
แตอยางไรก็ตามจะพบวาทีผ่ านมามีความขัดแยงระหวาง
อาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันปรากฎ
อยูเนือง ๆ เนื่องจากวาเมื่อบุคคลมาอยูรวมกันในการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามความขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดเสมอ
เนื่องจากความแตกตางทางดานคานิยม ทัศนคติ การรับรู
หรือประสบการณจากการทํางานทีแ่ ตกตางกัน ทําใหการ
แสดงออกดานความคิดเห็นในการทํางานตางกันและทําให
เกิดความขัดแยง (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546)
ความขัดแยงระหวางอาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและสถาบันมีหลายลักษณะ ไดแก
1. ความขัดแยงเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ เปน
ความขัดแยงทีส่ บื เนือ่ งมาจากฝายใดฝายหนึง่ ละเมิดสิทธิ
ของอีกฝายหนึง่ หรือไมปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนเองตออีกฝาย
หนึง่ ทําใหเกิดผลกระทบตอสิทธิและหนาทีซ่ งึ่ กันและกัน
2. ความขัดแยงเกีย่ วกับผลประโยชน เปนความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแตละฝายมีวัตถุประสงคและ
เปาหมายทีแ่ ตกตางกัน และตางฝายตางพยายามแสวงหา
และคุมครองผลประโยชนของฝายตน ซึ่งอาจทําใหอีก
ฝายหนึ่งตองสูญเสียผลประโยชน
3. ความขัดแยงเกี่ยวกับทัศนคติ เปนความขัด
แยงที่เปนผลมาจากความแตกตางในดานความคิดเห็น
อุดมการณ มุมมองและทัศนคติ
รูปแบบการแกไขขอขัดแยงระหวางอาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบัน
1. ชนะ-ชนะ (Win-Win Resolution) ทั้งสอง
ฝายพยายามหาแนวทางประนีประนอมใหขอขัดแยง
ยุติลง โดยไดรับผลประโยชนรวมกัน
2. แพ-แพ (Lose-Lose Resolution) ทั้งสอง
ฝายประนีประนอมโดยยอมลดเปาหมายลงมาพบกันครึง่
ทาง หรือยอมถอนขอเรียกรอง หรือใหบุคคลทีส่ ามทําการ
ชี้ขาด
3. ชนะ-แพ (Win-Lose Resolution) เปนการ
111

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

ใชกรรมวิธีและพลังผลักดันเพื่อที่จะเอาชนะทุกรูปแบบ
โดยมุงหวังทีเ่ ปาหมายของฝายใดฝายหนึง่ แตเพียงฝายเดียว
การแกไขขอขัดแยงประเภทชนะ-แพ (Win-Lose
Resolution) นี่เองที่เปนสาเหตุใหมีการฟองคดีตอศาล
กลายเปนขอพิพาทระหวางอาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและสถาบัน ทั้งนี้ การยื่นฟองคดีตอศาลนั้น จาก
การศึกษาของผูเขียนพบวา บางคดีมีการยื่นฟองตอศาล
แรงงาน แตบางคดีกย็ นื่ ฟองตอศาลปกครอง จึงกอใหเกิด
ความสับสนตอคูกรณี รวมถึงอาจารยและสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนวาขอพิพาทในลักษณะดังกลาวอยูในอํานาจ
พิจารณาของศาลใด
บทวิเคราะหคําวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอํ า นาจหนาที่ ร ะหวางศาลที่
14/2550 สั ญ ญาระหวางผู ฟองคดี กั บ ผู ถู ก ฟองคดี มี
ลักษณะเปนสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 575 การที่ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟอง
คดีผดิ ขอตกลงตามสัญญาจาง โดยมีคาํ ขอใหผูถูกฟองคดี
จายคาจางทีค่ างพรอมดอกเบีย้ รวมทัง้ จัดวิชาใหผูฟองคดี
สอน จึงเปนการฟองวาผิดสัญญาจางแรงงาน แมมาตรา
23 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบัญญัติ
วากิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายคุมครองแรงงาน...ก็เปนเพียงการกําหนดมิใหนํา
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานมาใชบังคับเทานั้น
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญา
จางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
อันอยูในอํานาจการพิจารณาของศาลแรงงาน ไมอยูใน
อํานาจการพิจารรณาของศาลปกครอง
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอํ า นาจหนาที่ ร ะหวางศาลที่
41/2559 แมวาจําเลยจะเปนเอกชน แตอาจเปน “หนวย
งานทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปก
ครองฯ ได หากจําเลยกระทําการใดโดยใชอํานาจทาง
ปกครอง หรือดําเนินกิจการทางปกครองตามทีไ่ ดรับมอบ
หมายอํ า นาจจากรั ฐ ซึ่ ง จะอยู ภายใตระบบกฎหมาย
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มหาชน แตหากกระทําการใดโดยมิไดใชอํานาจ หรือมิได
ดําเนินกิจการทางปกครอง ยอมเปนการกระทําในฐานะ
เอกชนทั่วไป อยูภายใตระบบกฎหมายเอกชน จําเลยจาง
โจทกใหทํางานในตําแหนงอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร
แมจะเปนการโจทกมาทําหนาที่สอนหนังสือ หรืองาน
วิชาการ อันเปนการจางใหมาบริการสาธารณะดานการ
ศึกษา แตการทําสัญญาระหวางโจทกกับจําเลยกระทําใน
ฐานะเอกชน มิไดใชอํานาจตามกฎหมาย หรือดําเนิน
กิจการทางปกครองตามที่ไดรับมอบหมายมา จําเลยจึง
มิไดกระทําในฐานะหนวยงานทางปกครอง สัญญาจาง
ระหวางโจทกและจํ า เลยจึ ง ไมใชสั ญ ญาทางปกครอง
เนื่องจากไมมีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดเปนหนวยงานทาง
ปกครอง แตเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามสัญญา
จางแรงงาน ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แรงงาน
คําวินิจฉัยของศาลยุติธรรม
คดีหมายเลขดําเลขที่ 127/2558 ศาลแรงงาน
ภาค 4 เห็นวากรณีที่จําเลยตกลงวาจางโจทกเขาทํางาน
เปนอาจารยและจายคาจางใหโจทกตลอดระยะเวลา
ทํางาน นิติสัมพันธระหวางโจทกกับจําเลยจึงมีลักษณะ
เปนสัญญาจางแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 575 การที่โจทกเรียกรองใหจําเลยผูเปน
นายจางจายเงินคาตอบแทนในการดํารงตําแหนงและ
คาสอนพิเศษ ขอพิพาทในคดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน อันอยู ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 373/2553 ผูถูกฟอง
คดีเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไดรับมอบหมายให
ดําเนินกิจการบริการสาธารณะดานการศึกษาอันเปน
กิจการทางปกครอง จึงเปนหนวยงานทางปกครอง เมื่อ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

ผู ถูกฟองคดีทําสัญญาจางใหผู ฟองคดีปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงอาจารย มีหนาทีใ่ หการศึกษาหรือทําการสอนแก
นักศึกษาในหนวยงานของผูถูกฟองคดี กรณีจงึ เปนสัญญา
ทางปกครองที่มีลักษณะเปนสัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะ เมือ่ ผูถูกฟองคดีไดบอกเลิกสัญญาจางกับผูฟอง
คดี กรณีจึงมีเหตุแหงการฟองคดีเกิดจากสัญญาทาง
ปกครอง ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 230/2550 คําสัง่ ของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ที่หามมิใหผูฟองคดีใช
สิทธิเสนอขอตําแหนงทางวิชาการเปนระยะเวลา 5 ป และ
เลิกจางผูฟองคดีเปนอาจารย เปนคําสั่งทางปกครอง อยู
ในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง
คํ า สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ 102/2550 ศาล
ปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู ถูก
ฟองคดีที่ 1 เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจ
ในทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง จึงเปน
หนวยงานทางปกครอง สวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี และผูถูกฟองคดีอื่น ก็ถือเปนเจาหนาที่ของรัฐ
เมื่อผูฟองคดีเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีดัง
กลาวไมถูกตองตามกฎหมาย จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การทีห่ นวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาทีข่ องรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีคาํ สัง่ ใหศาลปกครองชัน้
ตนรับคําฟองไวพิจารณา
วิเคราะหคดีขอพิพาทระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และอาจารยของสถาบันอยูในอํานาจของศาลปกครอง
จากคําวินิจฉัยของทั้งสามองคกรที่กลาวมาแลว
ผูเขียนวิเคราะหวาคดีขอพิพาทระหวางสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและอาจารยของสถาบันอยู ในอํานาจของศาล
ปกครอง เนื่องจาก
1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนหนวย งานที่
ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองในการจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา อันเปนบริการสาธารณะ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนจึงเปนหนวยงานทางปกครอง
2. อธิ ก ารบดี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน

มีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ที่ไดรับมอบหมายใหใช
อํานาจทางปกครองในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และการบังคับบัญชาอาจารยและบุคลากร
3. คําสั่งของอธิการบดีไมวาจะเปนคําสั่งที่ให
คุณหรือใหโทษก็ตาม ถือเปนคําสัง่ ทางปกครอง เพราะสง
ผลกระทบตอสิทธิ หนาที่ หรือสถานภาพของบุคคล
4. สัญญาจางระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และอาจารยเปนสัญญาทางปกครอง เพราะคูสัญญาฝาย
หนึ่งคืออธิการบดีถือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ
คูสัญญาจึงมีนิติสัมพันธไมเทาเทียมกัน และเนื้อหาของ
สัญญาที่ใหทําหนาที่อาจารย ซึ่งเปนการใหจัดทําบริการ
สาธารณะ
บทสรุป
จากบทวิเคราะหเหตุผลที่กลาวมาแลว ยอมเห็น
ไดวาอาจมีบางกรณีที่ข อพิพาทระหวางผู ปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบัน ไมไดเกิดจากสัญญา
จางแรงงานเพียงลําพังแตอยางเดียว แตอาจเกิดเกีย่ วเนือ่ ง
มาจากการกระทํ า ทางปกครอง เชนการแตงตั้ ง หรื อ
ถอดถอนอาจารย การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การพิจารณาใหดํารง
ตําแหนงหรือถอดถอนออกจากตําแหนงทางการบริหาร
ไมวาจะเปนตําแหนงหัวหนางาน ผูอํานวยการสํานัก หรือ
คณบดี ซึง่ ยอมเกีย่ วของกับการจายเงินหรือระงับการจาย
เงิ น ประจํ า ตํ า แหนง เนื่ อ งจากบทบาทหนาที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ประจํา
วิทยาเขต หรือการใหยายกลับมาประจํา ณ สถานที่ตั้ง
ของสถาบั น เดิ ม ซึ่ ง การออกคํ า สั่ ง ของอธิ ก ารบดี ใ น
ลักษณะดังกลาว ก็มักจะสงผลตอสัญญาจางดวยอยางไม
อาจหลีกเลี่ยงได
การกระทําทางปกครองของผู บริหารสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ตามตัวอยางทีย่ กมาแลวนัน้ ยอมกอให
เกิดผลกระทบตอผูทีป่ ฏิบตั งิ านในสถาบัน นอกจากนีย้ งั มี
การกระทําบางลักษณะ ที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิ หรือ
สถานะของนักศึกษาของสถาบันไดเชนกัน เชน การให
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เกรด การใหพนสภาพนักศึกษา การอนุมัติหรือไมอนุมัติ
ปริ ญ ญาบั ต รแกผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ซึ่ ง ผู เขี ย นเห็ น วา
ขอพิพาทลักษณะดังกลาวอยูในอํานาจพิจารณาของศาล
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