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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
ได้กำหนดให้การศึก ษาเป็น กระบวนการพัฒ นาทรัพ ยากร
บุค คลที่ส ำคัญ เพราะเป็น กระบวนการสร้า งสัง คมแห่ง
การเรีย นรู้ เพื่อ ให้เกิด ความงอกงามของบุค คลในสัง คม
(กุห ลาบ ปุร ิส าร, 2558) โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การศึก ษา
ในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาระดับสูงกว่าการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตและ
พัฒนากำลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งแต่เดิม
นั้นการกำกับดูแลจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ภายใต้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ภายใต้การ
กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพ ื่อ ให้บ รรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ข องปฏิร ูป
การศึกษา และแนวคิดการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ที่ต ้อ งเป็น ไปเพื่อ พัฒ นาบุค คลให้เป็น มนุษ ย์ท ี่ส มบูร ณ์ท ั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรมในการ
ดำรงชีว ิต สามารถอยู่ร ่ว มกับ ผู้อ ื่น ได้อ ย่า งมีค วามสุข
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาก็มีอิสระทางวิชาการ จึงเกิด
แนวคิดในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่
กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ โดย
คณะกรรมการยกร่า งกฎหมายกระทรวงอุด มศึก ษาได้
ดำเนิน การยกร่า งกฎหมายใหม่ท ี่ส ำคัญ จำนวน 2 ฉบับ
ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญ ญัติการอุดมศึกษา และร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา
โดยร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาได้เข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการอิส ระเพื่อ การปฏิร ูป การศึก ษาแล้ว
จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
1
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และสภานิต ิบ ัญ ญัต ิแ ห่ง ชาติต ามลำดับ ซึ่ง คาดว่า ร่า ง
กฎหมายฉบับนี้จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่ง
เป็น ไปตามกำหนดการของคณะทำงานและนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดันเรื่องการจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษาให้สำเร็จ
ร่า งพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิก ารอุด มศึก ษ าถือ ว่า
เป ็น กฎหมายฉบ ับ ห ลัก ในการจัด การจัด การศึก ษ า
ระดับอุดมศึกษา โดยได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการกำหนด
ประเภทของสถาบัน อุด มศึก ษา ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
ส ถ าบ ัน อ ุด ม ศ ึก ษ าก ับ รัฐ บ าล อ ำน าจ ห น ้า ท ี่ข อ ง
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา อำนาจหน้า ที่ข องคณะ
กรรมการบริห ารการอุด มศึก ษา ความเป็น อิส ระของ
สถาบัน อุด มศึก ษา หลัก ธรรมาภิบ าลและหลัก ความ
รับ ผิด ชอบของสถาบัน อุด มศึก ษา แต่ก ็ม ีบ ทบัญ ญัต ิบ าง
มาตราของร่า งพระราชบัญ ญัต ิก ารอุด มศึก ษาที่ข ัด ต่อ
หลัก การทั่ว ไปของกฎหมาย ซึ่ง อาจเกิด ผลกระทบต่อ
นักศึกษาหรือบัณ ฑิต และในอนาคตอาจเกิดปัญ หาในทาง
ปฏิบัติได้ ดังนี้
1. การแต่ง ตั้ง คณ ะกรรมการบ ริห าร
การศึกษา ควรเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุดมศึกษา
ร่า งพระราชบัญ ญ ัต ิก ารอุด มศึก ษา ได้
กำหนดให้ม ีค ณะกรรมการการอุด มศึก ษา เพื่อ ทำหน้า ที่
จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรเสนอ
ต่อ คณะกรรมการการอุด มศึก ษา ทำการตรวจสอบและ
พิจารณาหลักสูตรที่สถาบัน อุดมศึกษาเสนอ ตรวจสอบการ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เสนอให้คณะกรรมการ
การอุด มศึก ษารับ รองปริญ ญาหรือ อนุป ริญ ญา กำหนด
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หลักเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพภายใน ติดตามตรวจสอบ
ค ุณ ภ าพ การศ ึก ษ า พ ัฒ น าค ุณ ภ าพ การศ ึก ษ าขอ ง
สถาบัน อุด มศึก ษา กำกับ ดูแ ลให้ส ถาบัน อุด มศึก ษาจัด
การศึก ษาให้เ ป็น ไปตามมาตรฐานการอุด มศึก ษาและ
มาตรฐานหลัก สูต ร เสนอความเห็น และแนวทางแก้
ปัญ หาในกรณีท ี่ผ ลการประเมิน คุณ ภาพภายนอกของ
สถาบัน อุด มศึก ษาไม่เป็น ไปตามมาตรฐานการอุด มศึก ษา
เสนอความเห็น ในการจัด ตั้ง ยุบ รวม ปรับ ปรุง และเลิก
สถาบันอุดมศึกษา เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่ง
การให้ส ถาบัน อุด มศึก ษาหยุด ดำเนิน การ หรือ แก้ไขการ
ดำเนินการ มอบหมายหรือสั่งการให้เลขาธิการปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเลขาธิการและสำนักงาน
เม ื่อ พ ิจ ารณ าอ ำน าจห น ้า ท ี่ข อ งค ณ ะ
กรรมการบริห ารการอุด มศึก ษาตามบทบัญ ญัต ิข องร่า ง
พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิก ารอุด มศึก ษ าแล้ว ย่อ มเห ็น ได้ว ่า
คณ ะกรรม การชุด น ี้ท ำห น ้า ท ี่เ ห ม ือ น กับ สำน ัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) เดิมนั่นเอง และผู้ท ี่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะ กรรมการบริหารการ
อุดมศึกษา ย่อมมีสถานะเป็นผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง ภายใต้
การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา
ในด้านของการบังคับบัญชาเลขาธิการคณะ
กรรมการบริหารการอุดมศึกษานั้น ร่างพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษาได้บัญญัติให้คณะ กรรมการบริหารการอุดมศึกษา
ทั้ง คณะมีอ ำนาจบัง คับ บัญ ชากำกับ การปฏิบ ัต ิง านของ
เลขาธิก าร รองลงมาจากรัฐ มนตรีว ่า การกระทรวง
ซึ่ง หลัก การดัง กล่า วนี้ส อดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญ ัต ิ
ระเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน มาตรา 20 ที่ก ำหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
สอดคล้อ งกับ ร่างพระราชบัญ ญัต ิระเบีย บบริห ารราชการ
กระทรวงอุด มศึก ษามาตรา 10 ที่บ ัญ ญัต ิใ ห้ร ัฐ มนตรี
กระทรวงอุดมศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ โดยอาจมี
รัฐ มนตรีช ่ว ยว่า การกระทรวง ปลัด กระทรวง หรือ คณะ
บุคคลมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับรองลงมา
เมื่อ ร่า งพระราชบัญ ญัต ิก ารอุด มศึก ษาได้
บัญ ญัต ิให้ค ณะกรรมการบริห ารการอุด มศึก ษามีอ ำนาจ

บังคับ บัญ ชากำกับ การปฏิบ ัต ิงานของเลขาธิก ารรองจาก
รัฐมนตรี จึงควรที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาจะเป็น
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการอุดมศึกษา แต่
มาตรา 21 ของร่า งพระราชบัญ ญัต ิก ารอุด มศึก ษากลับ
บัญ ญัต ิให้ค ณะกรรมการการอุด มศึก ษา (กกอ.) เป็น ผู้ม ี
อำนาจในการแต่ง ตั้ง รวมถึง มีอ ำนาจในการกำหนด
หลัก เกณฑ์ วิธ ีก ารและเงื่อ นไขในการสรรหาและแต่ง ตั้ง
ประธานและคณะกรรมการบริห ารการอุด มศึก ษา ซึ่ง
บทบัญญัติดังกล่าวนี้ขัดต่อหลักการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างเห็นได้ชัด เนื่องด้วยรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงย่อมเป็นผู้มี
อำนาจเต็มในส่วนราชการระดับกระทรวง มีอำนาจหน้าที่
กำหนดนโยบาย เป้า หมาย และผลสัม ฤทธิ์ข องงานใน
กระทรวงให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายที่แ ถลงต่อ สภา และที่
คณะรัฐ มนตรีก ำหนดหรือ อนุม ัต ิ รวมถึง มีอ ำนาจในการ
แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แทนรัฐมนตรี
2. กรณีหลักสูตรวิชาชีพการทีค่ ณะกรรมการ
บริหารการอุดมศึกษาไม่สามารถพิจารณาหลักสูตรให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 90 วัน ให้ถ ือ ว่าคณะกรรมการบริห ารการ
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตรโดย
ปริยาย
ร่างพระราชบัญ ญัต ิการอุด มศึก ษากำหนด
ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษามีหน้าที่พิจารณาให้การ
รับรองหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิช าชีพ ซึ่ง มีอ งค์ก รวิช าชีพ ควบคุม ดูแ ลตามกฎหมาย ให้
สถาบ ัน อุด มศึก ษ าเสน อห ลัก สูต รดัง กล่า วต่อ คณ ะ
กรรมการบริห ารการอุดมศึก ษาเพื่อพิจารณารับรอง และ
แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวต่อสถาบันอุดมศึกษา
ภายใน 90 วัน นับ แต่ว ัน ที่ได้ร ับ หลัก สูต ร ในกรณีท ี่ค ณะ
กรรมการบริห ารการอุด มศึก ษามิได้พ ิจารณาหลัก สูต รให้
แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหลักสูตร โดยมิได้
แจ้งเหตุผลความจำเป็น และระยะเวลาที่จะพิจารณาให้แล้ว
เส ร ็จ ให ้ส ถ าบ ัน อ ุด ม ศ ึก ษ าท ร าบ ให ้ถ ือ ว ่า ค ณ ะ
กรรมการบริหารการอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตรแล้ว
ร่า งพระราชบัญ ญัต ิก ารอุด มศึก ษามาตรา
33 บัญ ญัต ิว ่า สถาบัน อุด มศึก ษาจะเปิด สอนหลัก สูต รที่
เกี่ย วข้อ งกับ การประกอบวิช าชีพ ซึ่ง มีอ งค์ก รวิช าชีพ
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ควบคุมดูแลได้เมื่อคณะกรรมการบริหารการอุดมศึกษาได้ให้
การรับรองหลักสูตร หรือถือว่าให้การรับรองหลักสูตรแล้ว
กรณีที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรวิชาชีพมีอำนาจให้ความ
เห็นชอบหรือรับรองหลักสูตรนั้น ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพได้
ให้ความเห็นชอบ หรือรับรองหลักสูตรตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรวิชาชีพนั้นแล้ว
เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา 33 ของ
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาแล้ว กรณีให้ถือว่าองค์กร
วิช าชีพ ได้ให้ค วามเห็น ชอบหลัก สูต รโดยปริย าย หากเกิด
กรณีท ี่ค ณะกรรมการบริห ารการอุด มศึก ษามิได้พ ิจารณา
หลักสูตรวิชาชีพให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หลักสูตร โดยมิได้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และระยะเวลาที่
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จให้สถาบันอุดมศึกษาทราบนั้น เป็น
การบัญ ญัต ิก ฎหมายที่ข ัด กับ หลัก กฎหมายขององค์ก ร
วิชาชีพหรือไม่ และเป็นการก้าวล่วงต่อการใช้ดุลยพินิจของ
องค์ก รวิช าชีพ หรือ ไม่ ผู้เขีย นได้พ ิจารณาเทีย บเคีย งหลัก
กฎหมายขององค์ก รวิช าชีพ จำนวน 3 องค์ก รวิช าชีพ
ประกอบด้วยประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ข้อบังคับสภา
การพยาบาล และข้อ บัง คับ สภาทนายความว่า ด้ว ยการ
ฝึกอบรมวิชาว่าความ พบว่าบทบัญญัติมาตรา 33 ของร่าง
พระราชบัญ ญัต ิก ารอุด มศึก ษา มีค วามขัด แย้ง กับ หลัก
กฎหมายขององค์กรวิชาชีพดังนี้
ประกาศคณะกรรมการคุร ุส ภาเรื่อ งการ
รับ รองหลัก สูต รเพื่อ การพัฒ นาครูแ ละบุค ลากรทางการ
ศึก ษาสายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 ออกประกาศโดย
น ายธีร ะเกีย รติ เจริญ เศรษ ฐศิล ป ์ รัฐ ม น ตรีว ่า การ
กระทรวงศึก ษาธิก ารและประธานกรรมการคุร ุส ภา ได้
กำหนดหลัก เกณฑ์ก ารรับ รองหลัก สูต รเพื่อ การพัฒ นาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเอาไว้ว่า “สถาบันคุรุพัฒนาจะ
ดำเนิน การจัด ให้ม ีก ระบวนการพิจ ารณาคุณ ภาพด้า น
วิช าการของหลัก สูต รตามวิธ ีท ี่ส ถาบัน กำหนด ผลการ
พิจารณารับรองหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนาถือเป็นที่สุด”
และ “หลัก สูต รที่ผ่านการรับ รองจากสถาบัน คุรุพ ัฒ นา มี
อายุไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกประกาศผลการรับรอง โดย
ยึดถือประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นสำคัญ”
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุง

66

ครรภ์ โดยรองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง นายกสภาการ
พยาบาลเมื่อวัน ที่ 31 มีน าคม 2560 ในข้อ 29 กำหนดว่า
“หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชองจากสภาการพยาบาล
แล้ว”
ข้อ บ ัง คับ สภ าท น ายความว่า ด้ว ยการ
ฝึก อบรมวิช าว่าความ โดยนายคำนวณ ชโลปถัม ภ์ นายก
สภาทนายความในขณะนั้น ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมวิชาว่าความ “จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
ป ริญ ญ าต รี ห รือ อ น ุป ริญ ญ าท างน ิต ิศ าส ต ร์ ห รือ
ประกาศนีย บัต รในวิช านิต ิศ าสตร์ ซึ่ง เทีย บได้ไ ม่ต ่ำ กว่า
ปริญญาตรี หรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งสภา
ทนายความเห็น ว่า สถาบัน การศึก ษานั้น มีม าตรฐาน
การศึก ษาที่ผ ู้ไ ด้ร ับ ปริญ ญาตรี หรือ อนุป ริญ ญา หรือ
ประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้”
จาก ห ล ัก เก ณ ฑ ์ข อ งอ งค ์ก รวิช าช ีพ ท ี่
ยกตัว อย่า งมาทั้ง 3 องค์ก รย่อ มแสดงให้เห็น ว่า องค์ก ร
วิชาชีพแต่ละแห่ง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตร
วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว และ
องค์ก รวิช าชีพ มีอ ิส ระในการให้ก ารรับ รองหลัก สูต รด้ว ย
ตนเองได้ โดยมิต้องอาศัยหลักเกณฑ์ ดุลยพิน ิจหรือความ
คิดเห็นของหน่วยงานอื่นใด
การที่ร ่า งพระราชบัญ ญัต ิก ารอุด มศึก ษา
มาตรา 33 กำหนดว่า เมื่อ คณ ะกรรมการบริห ารการ
อุดมศึกษาได้ให้การรับรองหลักสูตร ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพ
ได้ให้ความเห็นชอบ หรือรับรองหลักสูตรตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรวิชาชีพนั้นแล้ว อาจส่งผลเสียต่อนักศึกษาหรือ
บัณฑิตได้ หากองค์กรวิชาชีพยกเอาหลักเกณฑ์ตามประกาศ
ขององค์ก รมาโต้แ ย้ง ว่า การรับ รองหลัก สูต รวิช าชีพ ของ
สถาบันการศึกษา เป็นอำนาจขององค์กรวิชาชีพโดยเฉพาะ
ไม่อาจถืออนุโลมให้ม ีการรับ รองโดยปริยายตามกฎหมาย
ฉบับ อื่น ได้ อัน อาจส่ง ผลให้อ งค์ก รวิช าชีพ นั้น ไม่ร ับ รอง
ปริญ ญาบัต ร ไม่อ นุญ าตให้น ัก ศึก ษาหรือ บัณ ฑิต สอบรับ
ใบอนุญาต ซึ่งย่อมทำให้นักศึกษาหรือบัณฑิตเสียโอกาสใน
การประกอบวิชาชีพนั้น ๆ
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3. กรณีเมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้การรับรองปริญญาแล้ว ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพได้ให้
การรับรองปริญญาแล้วโดยปริยาย
ร่า งพระราชบัญ ญัต ิก ารอุด มศึก ษามาตรา
37 กำหนดไว้ว ่า หลัก สูต รที่ค ณะกรรมการบริห ารการ
อุด มศึก ษาให้ก ารรับ รองแล้ว ให้ค ณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ประกาศรับรองปริญญาในหลักสูตรนั้น
และเมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองปริญญา
แล้ว ให้ถ ือ ว่าองค์ก รวิช าชีพ หรือ หน่วยงานอื่น ที่ก ฎหมาย
กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญ ญา ได้ให้การ
รับรองปริญญาแล้ว
บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติอุดมศึกษา
มาตรา 37 ก็มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับเรื่องการรับรอง
หลักสูตรคือ หากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
ปริญญา ก็ถือว่าองค์กรวิชาชีพให้การรับรองปริญญาด้วย ซึ่ง
ประเด็นนี้อาจขัดต่อหลักกฎหมายขององค์กรวิชาชีพหรือ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาขององค์กร
วิชาชีพพบว่าองค์กรวิชาชีพได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาไว้โดยเฉพาะ เช่น ประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ
อาชีพ พ.ศ. 2557 ข้อ 3 กำหนดไว่ว่า “การรับรองปริญญา
บัตรหรือประกาศนียบัตร พิจารณาจากมาตรฐาน 3 ด้านคือ
มาตรฐานหลัก สูต ร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน
บัณฑิต” จากบทบัญญัติดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าสำหรับ
หลัก สูต รด้า นวิช าชีพ ครูน ั้น การรับ รองปริญ ญาบัต รต้อ ง
เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ท ี่ค ุรุส ภาประกาศกำหนด โดยต้อ ง
พิจ ารณาว่า สถาบัน การศึก ษาจัด การศึก ษาได้ต ามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูต ร มาตรฐานการผลิต และบัณ ฑิต มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ของคุรุสภาหรือไม่ จะอนุโลมเอาว่าเมื่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองปริญญา ก็ถือ
ว่าคุรุสภาให้การรับปริญญาด้วยหาได้ไม่
นอกจากนี้ป ระกาศสภาวิช าชีพ บัญ ชีท ี่
75/2559 เรื่องการรับรองปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรใน
วิช าบัญ ชีข องสถาบัน การศึก ษา ได้ก ำหนดไว้ว ่า “สภา
วิชาชีพบัญชีจะพิจารณารับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เฉพาะ
หลัก สูต รของสถาบัน การศึก ษาที่ส อดคล้อ งกับ มาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชี
และได้ร ับ การรับ รองคุณ วุฒ ิเ ทีย บเท่า ปริญ ญาตรีจ าก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะให้
การรับรองปริญญาเฉพาะหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศเท่านั้น จากข้อความที่กล่าวมา
ย่อมแสดงให้เห็นว่าองค์กรวิชาชีพมีความเป็นอิสระในการ
พิจารณาให้การรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษา ซึ่งต้อง
เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ท ี่องค์กรวิชาชีพ ประกาศกำหนดไว้
เท่านั้น
บทสรุปและอภิปราย
จากเหตุผ ลที่ก ล่า วมาแล้ว ย่อ มเห็น ได้ว ่า
บทบัญ ญ ัต ิข องกฎหมายในร่า งพระราชบัญ ญ ัต ิก าร
อุดมศึกษา ที่ให้อำนาจคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา ย่อมขัดต่อ
หลักการบริห ารราชการแผ่น ดิน ที่มีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
เป็น ผู้ใ ช้อ ำนาจสูง สุด เพราะแม้แ ต่ค ณะกรรมการการ
อุด มศึก ษาเอง ก็เป็น คณะบุค คลที่ม าจากการแต่งตั้งของ
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงอุด มศึก ษา การบัญ ญัต ิข อง
กฎหมายเช่นนี้ นอกจากจะขัดต่อหลักการบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว ยังเป็นการก้าวล่วงต่ออำนาจการบริหารงานใน
กระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาอีกด้วย
การที่ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษากำหนด
ว่าเมื่อคณะกรรมการบริหารการอุดมศึกษาได้ให้การรับรอง
หลัก สูต ร หรือ ถือ ว่า ให้ก ารรับ รองหลัก สูต รแล้ว กรณีท ี่
กฎหมายกำหนดให้องค์กรวิชาชีพมีอำนาจให้ความเห็นชอบ
หรือรับรองหลักสูตรนั้น ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพได้ให้ความ
เห็นชอบ หรือรับรองหลักสูตรตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
วิช าชีพ นั้น แล้ว และการบัญ ญัต ิใ ห้ค ณะ กรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ประกาศรับรองปริญญาในหลักสูตรนั้น
และเมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองปริญญา
แล้ว ให้ถ ือ ว่าองค์ก รวิช าชีพ หรือ หน่วยงานอื่น ที่ก ฎหมาย
กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองปริญ ญา ได้ให้การ
รับ รองปริญ ญาแล้ว เป็น การบัญ ญัต ิก ฎหมายที่ข ัด กับ
บทบัญ ญัต ิข ององค์ก รวิช าชีพ ที่ไ ด้ก ำหนดหลัก เกณฑ์
โดยเฉพาะเอาไว้ก่อนแล้ว อันอาจส่งผลเสียต่อนักศึกษาหรือ
บัณฑิตได้ ทั้งนี้ ตามหลักการในตรากฎหมายนั้น กฎหมายที่
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ตราขึ้นมาใหม่ ควรต้องพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่มี
อยู่ก ่อ นว่า มี หรือ มีค วามขัด แย้งกัน หรือ ไม่ เพื่อ ไม่ให้เกิด
ปัญ หาในทางปฏิบ ัต ิ และเพื่อ คุ้ม ครองประโยชน์ข องผู้ท ี่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักศึกษาหรือบัณฑิต กฎหมายที่ตราขึ้น
ในภายหลังจึงควรมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
กฎหมายที่ได้ประกาศใช้อยู่ก่อนแล้ว
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