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บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
ที่ขัดต่อหลักการของกฎหมาย และอาจเกิดผลกระทบต่อผู้เรียน  

Provisions of The Draft Higher Education Act That Contrary to the principles  

of law and may impact on students. 

 
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล1 

 
บทนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่สำค ัญ  เพราะเป ็นกระบวนการสร้างส ังคมแห่ง 
การเรียนรู้ เพ ื่อให ้เก ิดความงอกงามของบุคคลในสังคม 
(กุหลาบ ปุร ิสาร, 2558) โดยเฉพาะอย่างย ิ่งการศ ึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาระดับสูงกว่าการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตและ
พัฒนากำลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งแต่เดิม
นั้นการกำกบัดูแลจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ภายใต้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ภายใต้การ
กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 เพ ื่อ ให ้บ รรล ุตามว ัตถ ุป ระสงค ์ของปฏ ิร ูป
การศึกษา และแนวคิดการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ที่ต ้องเป็นไปเพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรมในการ
ดำรงช ีว ิต  สามารถอย ู่ร ่วมก ับผ ู้อ ื่น ได ้อย ่างม ีความส ุข 
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาก็มีอิสระทางวิชาการ จึงเกิด
แนวคิดในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่
กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ โดย
คณะกรรมการยกร่างกฎหมายกระทรวงอ ุดมศ ึกษาได ้
ดำเน ินการยกร่างกฎหมายใหม่ท ี่สำค ัญจำนวน 2 ฉบับ 
ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา 
โดยร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาไดเ้ข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการอ ิสระเพ ื่อการปฏ ิร ูปการศ ึกษาแล้ว 
จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และสภาน ิต ิบ ัญญ ัต ิแห ่งชาต ิตามลำด ับ  ซ ึ่งคาดว ่าร ่าง
กฎหมายฉบับนี้จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่ง
เป็นไปตามกำหนดการของคณะทำงานและนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดันเรื่องการจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษาให้สำเร็จ  
 ร ่างพ ระราชบ ัญญ ัต ิก ารอ ุดมศ ึกษ าถ ือว ่า 
เป ็นกฎหมายฉบ ับหล ัก ในการจ ัดการจ ัดการศ ึกษ า
ระดับอุดมศึกษา โดยได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการกำหนด
ประเภทของสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา ความสัมพ ันธ ์ระหว่าง
ส ถ าบ ัน อ ุด ม ศ ึก ษ าก ับ ร ัฐ บ าล  อ ำน าจห น ้าท ี่ข อ ง
คณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา อำนาจหน ้าท ี่ของคณะ
กรรมการบร ิหารการอ ุดมศ ึกษา ความเป ็นอสิระของ
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา หล ักธรรมาภ ิบาลและหลกัความ
รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา แต่ก ็ม ีบทบัญญัติบาง
มาตราของร ่างพระราชบ ัญญ ัต ิการอ ุดมศ ึกษาท ี่ข ัดต ่อ
หล ักการท ั่วไปของกฎหมาย ซ ึ่งอาจเก ิดผลกระทบต ่อ
นักศึกษาหรือบัณฑิต และในอนาคตอาจเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติได ้ดังนี้ 
  1. การแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการบร ิห าร
การศึกษา ควรเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุดมศึกษา 
  ร ่างพระราชบ ัญญ ัต ิการอ ุดมศ ึกษา ได ้
กำหนดให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อทำหน้าที่
จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรเสนอ
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำการตรวจสอบและ
พิจารณาหลักสูตรที่สถาบัน อุดมศึกษาเสนอ ตรวจสอบการ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรองปริญญาหรืออนุปริญญา กำหนด
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หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ติดตามตรวจสอบ
ค ุณ ภ าพการศ ึกษ า  พ ัฒ น าค ุณ ภ าพการศ ึกษ าขอ ง
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา กำก ับด ูแลให ้สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาจัด
การศ ึกษาให ้เป ็นไปตามมาตรฐานการอ ุดมศ ึกษาและ
มาตรฐานหล ักส ูตร เสนอความเห ็นและแนวทางแก ้ 
ป ัญหาในกรณ ีท ี่ผลการประเม ินค ุณภาพภายนอกของ
สถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เสนอความเห็นในการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และเลิก
สถาบันอุดมศึกษา เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่ง
การให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดดำเนินการ หรือแก้ไขการ
ดำเนินการ มอบหมายหรือสั่งการให้เลขาธิการปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเลขาธิการและสำนักงาน  
  เม ื่อ พ ิจ ารณ าอ ำน าจห น ้าท ี่ข อ งคณ ะ
กรรมการบริหารการอ ุดมศ ึกษาตามบทบ ัญญ ัต ิของร ่าง
พ ระราชบ ัญญ ัต ิก ารอ ุดมศ ึกษ าแล ้ว  ย ่อม เห ็น ได ้ว ่า
คณ ะกรรมการช ุดน ี้ท ำหน ้าท ี่เห ม ือนก ับ สำน ัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิมนั่นเอง และผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะ กรรมการบริหารการ
อุดมศึกษา ย่อมมีสถานะเป็นผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง ภายใต้
การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา 
   ในด้านของการบังคับบัญชาเลขาธิการคณะ
กรรมการบริหารการอุดมศึกษานั้น ร่างพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษาได้บัญญัติให้คณะ กรรมการบริหารการอุดมศึกษา
ทั้งคณะมีอำนาจบังค ับบ ัญชากำกับการปฏิบ ัต ิงานของ
เลขาธ ิการ  รองลงมาจากร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวง  
ซ ึ่งหล ักการด ังกล ่าวน ี้สอดคล ้องก ับพระราชบ ัญญ ัต  ิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา 20 ที่กำหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงอ ุดมศ ึกษามาตรา 10 ท ี่บ ัญญ ัต ิให ้ร ัฐมนตร ี
กระทรวงอุดมศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ โดยอาจมี
รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง หรือคณะ
บุคคลมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับรองลงมา 
  เมื่อร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาได้
บ ัญญัติให้คณะกรรมการบริหารการอุดมศึกษามีอำนาจ

บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติงานของเลขาธิการรองจาก
รัฐมนตรี จึงควรที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาจะเป็น
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการอุดมศึกษา แต่
มาตรา 21 ของร่างพระราชบัญญ ัต ิการอุดมศึกษากลับ
บัญญัติให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปน็ผู้ม ี
อำนาจในการแต ่งต ั้ง รวมถ ึงม ีอำนาจในการกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหาและแต่งตั้ง
ประธานและคณะกรรมการบริหารการอ ุดมศ ึกษา ซ ึ่ง
บทบัญญัติดังกล่าวนี้ขัดต่อหลักการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างเห็นได้ชัด เนื่องด้วยรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงย่อมเป็นผู้มี
อำนาจเต็มในส่วนราชการระดับกระทรวง มีอำนาจหน้าที่
กำหนดนโยบาย เป ้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน
กระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่แถลงต่อสภา และที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัต ิ รวมถึงมีอำนาจในการ
แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แทนรัฐมนตรี 
  2. กรณีหลักสูตรวิชาชีพการท่ีคณะกรรมการ
บริหารการอุดมศึกษาไม่สามารถพิจารณาหลักสูตรให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน ให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารการ
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตรโดย
ปริยาย 
  ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษากำหนด 
ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษามีหน้าที่พิจารณาให้การ
รับรองหลักสูตร สำหรบัหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพซึ่งมีองค์กรวิชาชีพควบคุมดูแลตามกฎหมาย ให้
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษ าเสนอหล ักส ูต รด ังกล ่าวต ่อคณ ะ
กรรมการบริหารการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับรอง และ
แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวต่อสถาบันอุดมศึกษา
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได ้ร ับหลักสูตร ในกรณีที่คณะ
กรรมการบริหารการอุดมศึกษามิได้พิจารณาหลักสูตรให้
แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหลักสูตร โดยมิได้
แจ้งเหตุผลความจำเป็น และระยะเวลาที่จะพิจารณาให้แล้ว
เส ร ็จ ให ้ส ถ าบ ัน  อ ุด ม ศ ึก ษ าท ราบ  ให ้ถ ือ ว ่า คณ ะ
กรรมการบริหารการอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตรแล้ว  
  ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษามาตรา 
33 บัญญ ัต ิว ่าสถาบ ันอุดมศึกษาจะเป ิดสอนหลักส ูตรท ี่
เก ี่ยวข ้องก ับการประกอบว ิชาช ีพซ ึ่งม ีองค ์กรว ิชาช ีพ
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ควบคุมดูแลได้เมื่อคณะกรรมการบริหารการอุดมศึกษาได้ให้
การรับรองหลักสูตร หรือถือว่าให้การรบัรองหลักสูตรแล้ว 
กรณีที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรวิชาชีพมีอำนาจให้ความ
เห็นชอบหรือรับรองหลักสูตรนั้น ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพได้
ให้ความเห็นชอบ หรือรับรองหลักสูตรตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรวิชาชีพนั้นแล้ว 
  เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา 33 ของ
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศกึษาแล้ว กรณีให้ถือว่าองค์กร
วิชาชีพได้ให้ความเห็นชอบหลกัสูตรโดยปริยาย หากเกิด
กรณีที่คณะกรรมการบริหารการอุดมศึกษามิได้พิจารณา
หลักสูตรวิชาชีพให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หลักสูตร โดยมิได้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และระยะเวลาที่
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จให้สถาบันอุดมศึกษาทราบนั้น เป็น
การบ ัญญ ัต ิกฎหมายท ี่ข ัดก ับหลักกฎหมายขององค์กร
วิชาชีพหรือไม่ และเป็นการก้าวล่วงต่อการใช้ดุลยพินิจของ
องค์กรวิชาชีพหรือไม  ่ผู้เขียนได้พิจารณาเทียบเคียงหลัก
กฎหมายขององค ์กรว ิชาช ีพจำนวน  3 องค ์กรว ิชาช ีพ 
ประกอบด้วยประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ข้อบังคับสภา
การพยาบาล และข้อบังค ับสภาทนายความว่าด ้วยการ
ฝึกอบรมวิชาว่าความ พบว่าบทบัญญัติมาตรา 33 ของร่าง
พระราชบ ัญญ ัต ิการอ ุดมศึกษา มีความขัดแย้งก ับหลัก
กฎหมายขององค์กรวิชาชีพดังนี ้
  ประกาศคณะกรรมการคุร ุสภาเร ื่องการ
รับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 ออกประกาศโดย
น ายธ ีระ เก ีย รต ิ เจ ร ิญ เศ รษ ฐศ ิลป ์ ร ัฐมนตร ีว ่าก าร
กระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการคุร ุสภา ได ้
กำหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสตูรเพื่อการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเอาไว้ว่า “สถาบันคุรุพัฒนาจะ
ดำเน ินการจ ัดให ้ม ีกระบวนการพ ิจารณาค ุณภาพด ้าน
ว ิชาการของหล ักส ูตรตามวิธ ีท ี่สถาบ ันกำหนด ผลการ
พิจารณารับรองหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนาถือเป็นที่สุด” 
และ “หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มี
อายุไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกประกาศผลการรับรอง โดย
ยึดถือประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นสำคัญ”  
  ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ โดยรองศาสตราจารย ์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการ
พยาบาลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในข้อ 29 กำหนดว่า 
“หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชองจากสภาการพยาบาล
แล้ว” 
  ข ้อบ ังค ับ สภ าทนายความว ่าด ้วยการ
ฝึกอบรมวิชาว่าความ โดยนายคำนวณ ชโลปถัมภ์ นายก
สภาทนายความในขณะนั้น ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมวิชาว่าความ “จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
ป ร ิญ ญ าต ร ี ห ร ือ อน ุป ร ิญ ญ าท างน ิต ิศ าส ต ร ์ ห ร อื
ประกาศนียบัตรในวิชานิต ิศาสตร์ ซึ่งเท ียบได้ไม ่ต ่ำกว่า
ปริญญาตรี หรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งสภา
ทนายความเห ็นว ่าสถาบ ันการศ ึกษาน ั้นม ีมาตรฐาน
การศ ึกษาท ี่ผ ู้ได ้ร ับปร ิญญาตร ี หร ืออน ุปร ิญญา หร ือ
ประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได”้  
  จากหล ัก เกณ ฑ ์ขอ งอ งค ์ก รว ิช าช ีพ ท ี่
ยกต ัวอย ่างมาท ั้ง 3 องค ์กรย ่อมแสดงให ้เห ็นว ่าองค ์กร
วิชาชีพแต่ละแห่ง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตร
วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว และ
องค์กรวิชาชีพมีอิสระในการให้การรับรองหลักสูตรด้วย
ตนเองได ้โดยมิต้องอาศัยหลักเกณฑ์ ดุลยพินิจหรือความ
คิดเห็นของหน่วยงานอื่นใด  
  การที่ร ่างพระราชบัญญ ัต ิการอุดมศึกษา
มาตรา 33 กำหนดว ่าเม ื่อคณะกรรมการบร ิหารการ
อุดมศึกษาได้ให้การรับรองหลักสูตร ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพ
ได้ให้ความเห็นชอบ หรือรับรองหลักสูตรตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรวิชาชีพนั้นแล้ว อาจส่งผลเสียต่อนักศึกษาหรือ
บัณฑิตได้ หากองค์กรวิชาชีพยกเอาหลักเกณฑ์ตามประกาศ
ขององค์กรมาโต้แย้งว่าการรับรองหลักสูตรวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษา เป็นอำนาจขององค์กรวิชาชีพโดยเฉพาะ 
ไม่อาจถืออนุโลมให้มีการรับรองโดยปริยายตามกฎหมาย
ฉบับอื่นได ้ อันอาจส่งผลให ้องค์กรวิชาชีพนั้นไม ่ร ับรอง
ปริญญาบัตร ไม่อนุญาตให้นักศึกษาหรือบัณฑิตสอบรับ
ใบอนุญาต ซึ่งย่อมทำให้นักศึกษาหรือบัณฑิตเสียโอกาสใน
การประกอบวิชาชีพนั้น ๆ  
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  3. กรณีเมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้การรับรองปริญญาแล้ว ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพได้ให้
การรับรองปริญญาแล้วโดยปริยาย 
  ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษามาตรา 
37 กำหนดไว ้ว ่าหล ักส ูตรท ี่คณะกรรมการบร ิหารการ
อ ุดมศ ึกษาให ้การร ับรองแล ้ว  ให ้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ประกาศรับรองปริญญาในหลักสูตรนั้น 
และเมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองปริญญา
แล้ว ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมาย
กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา ได้ให้การ
รับรองปริญญาแล้ว 
  บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติอุดมศึกษา
มาตรา 37 ก็มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับเรื่องการรับรอง
หลักสูตรคือ หากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
ปริญญา ก็ถือว่าองค์กรวิชาชีพให้การรับรองปริญญาด้วย ซึ่ง
ประเด็นนี้อาจขัดต่อหลักกฎหมายขององค์กรวิชาชีพหรือ 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาขององค์กร
วิชาชีพพบว่าองค์กรวิชาชีพได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาไว้โดยเฉพาะ เช่น ประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ
อาชีพ พ.ศ. 2557 ข้อ 3 กำหนดไว่ว่า “การรับรองปริญญา
บัตรหรือประกาศนียบัตร พิจารณาจากมาตรฐาน 3 ด้านคือ 
มาตรฐานหล ักส ูตร มาตรฐานการผล ิต และมาตรฐาน
บัณฑิต” จากบทบัญญัติดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าสำหรับ
หลักสูตรด้านวิชาชีพครูนั้น การรับรองปริญญาบัตรต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาประกาศกำหนด โดยต้อง
พิจารณาว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานหล ักส ูตร มาตรฐานการผล ิตและบ ัณฑ ิตม ี
มาตรฐานตามเกณฑ์ของครุุสภาหรือไม่ จะอนุโลมเอาว่าเมื่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใ้ห้การรับรองปริญญา ก็ถือ
ว่าคุรุสภาให้การรับปริญญาด้วยหาได้ไม่  
  นอกจากน ี้ประกาศสภาว ิชาช ีพบ ัญช ีท ี่ 
75/2559 เรื่องการรับรองปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรใน
วิชาบ ัญชีของสถาบ ันการศ ึกษา ได ้กำหนดไว้ว ่า “สภา
วิชาชีพบัญชีจะพิจารณารับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เฉพาะ
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
และได ้ร ับการร ับรองค ุณว ุฒ ิเท ียบเท ่าปร ิญญาตรีจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะให้
การรับรองปริญญาเฉพาะหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศเท่านั้น จากข้อความที่กล่าวมา
ย่อมแสดงให้เห็นว่าองค์กรวิชาชีพมีความเป็นอิสระในการ
พิจารณาให้การรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษา ซึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรวิชาชีพประกาศกำหนดไว้
เท่านั้น 
 
บทสรุปและอภิปราย 
 จากเหต ุผลท ี่กล ่าวมาแล ้ว  ย ่อม เห ็น ได ว้ ่า
บทบ ัญญ ัต ิของกฎหมายในร ่างพระราชบ ัญญ ัต ิการ
อุดมศึกษา ที่ให้อำนาจคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา ย่อมขัดต่อ
หลักการบริหารราชการแผ่นดินที่มีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
เป ็นผ ู้ใชอ้ำนาจส ูงส ุด เพราะแม ้แต ่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเอง ก็เป็นคณะบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งของ
ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงอ ุดมศ ึกษา การบ ัญญ ัต ิของ
กฎหมายเช่นนี้ นอกจากจะขัดต่อหลักการบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว ยังเป็นการก้าวล่วงต่ออำนาจการบริหารงานใน
กระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาอีกด้วย  
 การที่ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษากำหนด
ว่าเมื่อคณะกรรมการบริหารการอุดมศึกษาได้ให้การรับรอง
หลักสูตร หรือถือว่าให ้การรับรองหลักสูตรแล้ว กรณีท ี่
กฎหมายกำหนดให้องค์กรวิชาชีพมีอำนาจให้ความเห็นชอบ
หรือรับรองหลักสูตรนั้น ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพได้ให้ความ
เห็นชอบ หรือรับรองหลักสูตรตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
วิชาช ีพน ั้นแล้ว และการบ ัญญ ัต ิให ้คณะ กรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ประกาศรับรองปริญญาในหลักสูตรนั้น 
และเมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองปริญญา
แล้ว ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมาย
กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา ได้ให้การ
ร ับรองปริญญาแล ้ว เป ็นการบ ัญญ ัต ิกฎหมายท ี่ข ัดก ับ
บทบ ัญญ ัต ิขององค ์กรว ิชาช ีพท ี่ได ้กำหนดหล ักเกณฑ ์
โดยเฉพาะเอาไว้ก่อนแล้ว อันอาจส่งผลเสียต่อนักศึกษาหรือ
บัณฑิตได ้ทั้งนี้ ตามหลักการในตรากฎหมายนั้น กฎหมายที่
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ตราขึ้นมาใหม่ ควรต้องพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่มี
อยู่ก ่อนว่ามี หรือมีความขัดแย้งกันหรือไม  ่เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ท ี่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักศึกษาหรือบัณฑิต กฎหมายที่ตราขึ้น
ในภายหลังจึงควรมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
กฎหมายที่ได้ประกาศใช้อยู่ก่อนแล้ว 
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