เรื่องเสร็จที่ ๑๕๑/๒๕๔๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือกรณีคณ
ุ สมบัติหัวหนาภาควิชา
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๘/๗๗๘๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา บุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ขอหารือปญหาขอ
กฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติในการคัดเลือกกรรมการสภาอาจารยมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ และคุณสมบัติในการแตงตั้งหัวหนาภาควิชาตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งคุณสมบัติของการเปนหัวหนาภาควิชา หรือ
กรรมการสภาอาจารยมหาวิทยาลัยจะตองมาจากคณาจารยประจํา ประกอบกับมาตรา ๓๘ แหง
พระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัยบู รพา พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญ ญัติวา คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยมี
ตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย โดย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจํา ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยระเบี ยบขาราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย แต ปรากฏข อเท็จจริงวา ขอ ๔ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาอาจารย พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดคํานิยามคณาจารย หมายความวา
ผูสอนที่เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย และอาจารย หมายความวา อาจารยประจําทั้งที่เปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยไมวาจะจางจากเงินงบประมาณ
หรือเงินรายไดที่มีสัญญาจางตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ บัญญัติในมาตรา
๑๘ วาตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัยหรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ตําแหนง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารยหรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ.
กําหนด ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนดและตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ตําแหนง
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังนั้น บุคลากรดังกลาว
จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยบูรพาในประเด็นตางๆ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ใหนิยามของคําวาคณาจารยและ
อาจารย หมายถึ ง ผู ส อนที่ เ ป น อาจารย ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ที่ เ ป น ข า ราชการพลเรื อ นใน
ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๒๗๘ ลงวั น ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๕๔๙ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นจะมีความหมายเดียวกับคําวา “คณาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัย” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือไม หากมีความหมายเดียวกันยอมหมายความวาพนักงาน
มหาวิทยาลัยก็มีคุณสมบัติที่สามารถจะเปนหัวหนาภาควิชาและกรรมการสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
ไดใชหรือไม แตหากมีความหมายแตกตางกันใหใชความหมายใด
ประเด็นที่ ๒ เมื่อมาตรา ๓๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่กลาวอางถึงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบัน
ไดมีการยกเลิ กกฎหมายดังกลาวแลวโดยใหใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน ดังนั้น ตําแหนงประเภทผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาตอง
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวหรือไม
ประเด็ น ที่ ๓ หากตํ า แหน ง ประเภทผูบ ริห ารในมหาวิ ท ยาลัย บูร พาต อ งเป น
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ แตปรากฏขอเท็จจริงวาตําแหนงประเภทผูบริหาร เชน
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓
วรรคสอง และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ มิไดกําหนดวา
บุคคลดังกลาวตองมาจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เหตุใดมาตรา ๒๙ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาฯ จึงกําหนดคุณสมบัติตําแหนงหัวหนาภาควิชาใหเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติใหหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาวาตองมาจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และตองเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเทานั้นหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยมีผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยบูรพา) เปนผู
ชี้แจงขอเท็จจริง สรุปความไดวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะรัฐมนตรีไดมีมติมิใหมหาวิทยาลัยที่
เปนสวนราชการรับขาราชการเพิ่ม เพื่อรองรับการดําเนินการเตรียมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ หากมีการเกษียณอายุใหยุบเลิกตําแหนงและใหจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแทน ทําให
ปจจุบันคณาจารยประจําที่เปนขาราชการมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลง ประกอบกับในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยสวนใหญไดเสนอกฎหมายเพื่อปรับปรุงฐานะของมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ แตกฎหมายดังกลาวยังคงคางการพิจารณาอยูที่รัฐสภา ดังนั้น จึงปรากฏขอเท็จจริง
วา มหาวิ ท ยาลัย บางแห ง ไมมีอาจารย ซึ่งเป น ขา ราชการในบางสาขาวิช าแล ว มีแต ผูสอนที่เป น
พนักงานมหาวิทยาลัยเทานั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวมหาวิทยาลัยตางๆ จึงตองอาศัย
อํานาจของสภามหาวิทยาลัยที่มีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ออกขอบังคับเพื่อใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยไปพลางกอน

๓
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๘) พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า กรณี ที่ ห ารื อ มานี้
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพามีปญหาขาดแคลนคณาจารยประจําที่เปนขาราชการ อันเปนผล
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายไมใหรับขาราชการเพิ่มและใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อ
รองรับการเตรียมความพรอมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทําใหมหาวิทยาลัยมีขาราชการที่
เปนคณาจารยประจําลดลงทุกป นอกจากนี้ ขอเท็จจริงปรากฏเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยบูรพาได
เสนอรางกฎหมายปรั บ ปรุ ง ฐานะของมหาวิท ยาลั ยใหเป น มหาวิท ยาลัย ในกํา กั บของรัฐ เพื่ อ
ประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหากกฎหมายใหมไดประกาศใชบังคับแลวจะทําใหปญ
 หา
ที่หารือนี้หมดไป แตในขณะนี้รางกฎหมายที่เสนอยังคางการพิจารณาอยูที่รัฐสภา มหาวิทยาลัย
บูรพาจึงยังมีปญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ดังที่ได
หารือมา
เมื่อไดพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใชบังคับอยูใน
ขณะนี้โดยตลอด จะพบวามีถอยคําวา “คณาจารยประจํา” ปรากฏอยูหลายแหง กลาวคือ ใน
บทบัญญัติมาตรา ๒๒๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๓๘๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๔๐๖ ซึ่ง
๑

มาตรา ๒๒ ใหมีสภาอาจารยมหาวิทยาลัย ประกอบดวยกรรมการซึ่งคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๒๗ ในคณะหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําคณะประกอบดวย คณบดี รองคณบดี
หัวหนาภาควิชา และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ถามี เปนกรรมการโดย
ตําแหนงและกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําในคณะจํานวนสองคน ถาไมมีการแบงภาควิชา
หรื อมีแตไมถึง สี่ภาควิช า ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยประจําในคณะเปนกรรมการเพิ่มเติ มใหไดจํานวน
ทั้งหมดไมนอยกวาเจ็ดคน แตไมเกินเกาคน
กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งจะเปนคณาจารยประจําในภาควิชาเดียวกันเกิน
หนึ่งคนไมได
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๒๙
ฯลฯ
ฯลฯ
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชารวมทั้งผู
ดํารงตําแหนงรองของตําแหนงดังกลาวนั้น ใหแตงตั้งจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดทําการสอน
มาแลวไมนอยกวาสี่ปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
มาตรา ๓๘ คณาจารยประจํามหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

๔
กฎหมายไมไดนิยามศัพทคําวาคณาจารยประจําไวเปนการเฉพาะแตอยางใด กรณีจึงตองพิเคราะห
ตามความหมายแหงบทบัญญัติดังกลาวโดยยึดเจตนารมณเปนสําคัญ เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงวาใน
ขณะที่มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ออกใชบังคับ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีแตเพียงผูที่เปนขาราชการเทานั้น ยังไมมีบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
และในบรรดาผูที่เปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยนั้น มีทั้งผูที่ทําหนาที่เปนอาจารยผูสอน
และบุคลากรสายสนับสนุน ขณะเดียวกันก็มีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาชวยทําหนาที่อาจารย
ผูสอนในฐานะอาจารยพิเศษดวย การบัญญัติถอยคําวา “คณาจารยประจํา” ในมาตราตางๆ
ขางตน ซึ่งเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการบริหารมหาวิทยาลัย และเกี่ยวพันกับงานวิชาการอยาง
ใกลชิด จึงแสดงเจตนารมณชัดเจนวา มุงหมายใหหมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่เปน
อาจารยผูสอนและทํางานประจําอยูในมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ไมรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน
และอาจารยพิเศษแตอยางใด
สว นที่ ม าตรา ๓๘ วรรคสอง ๗ แห ง พระราชบั ญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลั ย บูร พา พ.ศ.
๒๕๓๓ บัญญัติวา คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตาม
วรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ก็
เนื่องจากในขณะที่ประกาศใชบังคับกฎหมายฉบับดังกลาว บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยมี
แตเพียงผูที่เปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเทา นั้น ยังไมมี บุคลากรประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย บทบัญญัติมาตรา ๓๘ ทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงมีความมุงหมายเฉพาะเพียง
เพื่อกําหนดการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของผูสอนที่เปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเชื่อมโยงเปนมาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเดียวกัน
เทานั้น แตมิไดมีความมุงหมายพิเศษที่จะจํากัดกรอบวา คําวา “คณาจารยประจํา” ที่ปรากฏใน
มาตราอื่น วาจะตองหมายถึงเฉพาะแตผูที่เปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยแตอยางใด
ตรงกันขามหากคําวา “คณาจารยประจํา” จะมีความหมายจํากัดแตเพียงเฉพาะบุคลากรที่เปน
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเทานั้น ก็จะทําใหอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับ
๕

มาตรา ๓๙ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภามหาวิทยาลัย จากผูที่มิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
๖
มาตรา ๔๐ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย เปนรองศาสตราจารยพิเศษ และผูชว ยศาสตราจารยพิเศษได โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี
อธิ ก ารบดี อ าจแต ง ตั้ ง ผู ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและมิ ไ ด เ ป น คณาจารย ป ระจํ า ของ
มหาวิทยาลัย เปนอาจารยพิเศษได โดยคําแนะนําของคณบดี ผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
และอาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน

๕
การพิจารณาแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ หรือผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๙๘ และมาตรา ๔๐๙ ได ซึ่งเห็นไดวาไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมายและเปนการตีความกฎหมายไปในทางที่ไมอาจมีผลใชบังคับได
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วขา งต น ประกอบกั บ เมื่อ ขอ เท็ จ จริง ในป จ จุบั น ปรากฏว า
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพามีทั้งผูที่เปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไดทําหนาที่เปนอาจารย
ผูสอนและทํางานประจําอยูในมหาวิทยาลัยจึงเปน “คณาจารยประจํา” ของมหาวิทยาลัยบูรพา
เชนเดียวกันกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่เปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และมี
สิ ท ธิ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า ภาควิ ช าตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๙ ๑๐ แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ได
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
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