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แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
โดยที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรสาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะด้านการศึกษาของประเทศ
ส่งเสริมความก้าวหน้ าทางวิชาการ เสริมสร้างพื้นฐานของการพัฒนากาลังคน และขับเคลื่อนประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า การบริหารงานและการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ย่อมส่งผลให้ การจั ดทาบริการสาธารณะด้านการศึกษาสามารถพัฒนาองค์ ความรู้และทรั พยากรบุ คคล
เพื่ อตอบสนองความต้ องการของประเทศในด้ านต่ าง ๆ ได้ เป็ นอย่ างดี ทั้ งนี้ ในปั จจุ บั นมี การจั ดตั้ ง
สถาบั นอุ ดมศึ กษาขึ้นเป็นจ านวนมาก และมี การจั ดการด้านการอุดมศึกษาอย่ างหลากหลาย เพื่ อให้
การจัดการด้านการอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษา
ประกอบกั บตามความในมาตรา 9 (1) (2) (3) และ (4) แห่ งพระราชบั ญญั ติ การอุ ดมศึ กษา
พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้นาแนวคิด
ดังกล่าวมากาหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางหรือมาตรฐานกลางในการบริหารงาน
และการด าเนิ น งานภายใน รวมทั้ ง ในการก าหนด แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม และปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา 9 (๑) (๒) (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาในการประชุ มครั้ งที่ 4/2564 เมื่ อวั นที่ 27
เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จึงออกแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในแนวปฏิบัตินี้
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งและเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรม
ผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขั้นต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ
และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อกาหนดขั้นต่าของหลักสูตรการศึกษา และข้อกาหนด
ขั้ นต่ าของเกณฑ์ ในการขอต าแหน่ งทางวิ ชาการในสถาบั นอุ ดมศึ กษา และมาตรฐานอื่ นตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ส่วนที่ 1
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้อ 3 สถาบั น อุ ด มศึ กษาควรมี การพั ฒนาหลั กสู ตร การเรี ยน การสอนและการวั ดผล
ให้ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันและทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้ น
ในอนาคต โดยน าความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี มาปรั บใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องคานึงถึง
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศ
ข้อ 4 สถาบั นอุ ดมศึ กษาควรเปิ ดเผยหลั กสู ตรที่ สภาสถาบั นอุ ดมศึ กษาได้ พิ จารณาอนุ มั ติ
ต่อสาธารณะ
ข้อ 5 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจั ย เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และนาองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศตลอดจนควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้
ข้อ 6 สถาบั น อุ ด มศึ กษาควรส่ งเสริ มสนั บสนุ นให้ มี การแลกเปลี่ ยนองค์ ความรู้ ระหว่ าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการตรวจสอบ
ก่อนเริ่มการศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปัญหาความซ้าซ้อนของการศึกษาวิจัย
ข้อ 7 สถาบั นอุ ดมศึ กษาควรจั ด การศึ กษาเพื่ อส่ งเสริ มการวิ จั ยและการสร้ างนวั ต กรรม
โดยคานึงถึงการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ข้อ 8 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการบริการวิชาการแก่สังคมให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจาเป็นของชุมชน สังคม และประเทศ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน สังคม
และประเทศ ได้อย่างเป็นรูปธรรมอันนาไปสู่ความเจริญงอกงามทางวิชาการ ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทาง
ที่สภานโยบายการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริ ม
วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรมก าหนด เพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล และคุ้ มค่ า
ในด้านการใช้ทรัพยากร
ข้อ 9 สถาบันอุดมศึกษาควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และชุ มชนได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น โดยก าหนดหลั กสู ตรการศึ กษา
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ให้ตอบสนองกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ
ข้อ 10 สถาบั นอุ ดมศึกษาควรส่ งเสริมสนับสนุนให้ มีการเผยแพร่ ผลการวิจั ยและนวัตกรรม
สู่หน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชน สังคม และในระดับประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมการนาผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ด้วย
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ข้อ 11 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรมี ก ลไกการพั ฒนา ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จ
และเสริ ม สร้ า งสั น ติ ภ าพ และมุ่ ง ให้ ก ารอุ ด มศึ ก ษาเข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒนาและสร้ าง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ข้อ 12 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมการสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุน
ให้ บุ คลากร นิ สิ ต นั กศึ กษาน าความรู้ การวิ จั ยและนวั ตกรรมมาปรั บใช้ เพื่ อพั ฒนาชุ มชน สั งคม
และประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ข้อ 13 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการ
อนุ รักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งมุ่งเน้นการเรียนการสอน
และกิจกรรมของผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 14 สถาบันอุดมศึกษาควรเตรียมความพร้อมและยอมรับการตรวจสอบจากชุมชน สังคม
และประเทศ และควรพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลของการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
ส่วนที่ 2
หลักเสรีภาพทางวิชาการ
ข้อ 15 สถาบันอุดมศึกษาควรกาหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้เสรีภาพทางวิชาการ โดยต้องให้
คณาจารย์มีเสรีภาพทางวิชาการ ในการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยยึดหลั ก
ความถูกต้องเป็นสาคัญ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
ข้อ 16 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการของบุคลากร
นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควรจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก และกิจกรรมในการเรียน
การสอน การวิ จั ยการค้ นคว้ า การบริ การทางวิ ชาการ และการเปิ ดกว้ างในการแสดงความคิ ด เห็ น
ทางวิชาการ อันเป็นกลไกที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ 17 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปราศจากการข่มขู่ การใช้อานาจ หรือการแทรกแซงอานาจ
ในเชิงนโยบายจากสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือความสัมพันธ์เชิงอานาจทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะนาไปสู่
การปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ การใช้ศักยภาพทางวิชาการ หรือการลิดรอนเสรี ภาพ
ทางวิชาการ
ข้อ 18 สถาบันอุดมศึกษาหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ควรปิดกั้น คุกคาม ครอบงา หรือจากัด
การใช้เสรีภาพทางวิชาการของบุคลากร นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ 19 สถาบั นอุ ดมศึ กษาควรก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ หรื อหลั กเกณฑ์ อั นเป็ นหลั กประกั น
การให้ ความช่ วยเหลื อ และการคุ้ มครองแก่ คณาจารย์ บุ คลากร นิ สิ ต และนั กศึ กษาผู้ ใช้ เสรี ภาพ
ทางวิชาการ
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ข้อ 20 สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องสร้างความสมดุ ลระหว่างการส่งเสริ มเสรี ภาพทางวิชาการ
กับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพทางวิชาการ
ในด้ านการเรี ยนการสอน การวิ จั ย การบริ การทางวิ ชาการ และการแสดงความคิ ดเห็นทางวิชาการ
ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ข้อ 21 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งเสริมและพัฒนาการใช้เสรีภาพทางวิชาการของบุคลากร
นิ สิต นั กศึกษา รวมทั้งสร้างโอกาสในการแข่ งขันทางวิชาการ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การจัดการ
การเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อให้ทันต่อสังคมยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งใช้การเรียนรู้และการบูรณาการในทางวิชาการ
ให้สอดคล้องกับหลักประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา อันจะนาไปสู่แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ 22 สถาบั นอุ ดมศึ กษาจะต้ องเน้ นย้ าถึ งพฤติ กรรมที่ มี จริ ยธรรมที่ ถู กต้ องและเหมาะสม
ในทุกปฏิสัมพันธ์และการติดต่อกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และควรกาหนดมาตรฐานจริยธรรมหรือการประเมินผลที่เกี่ยวกับเสรีภาพทางวิชาการ โดยปราศจากกลไก
ความสัมพันธ์เชิงอานาจและผลประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล หรื ออาจเป็ นการก าหนดกรอบที่ เป็ นบรรทั ดฐานและข้ อห้ ามของสถาบั นอุ ดมศึ กษา
เพื่อให้มีความโปร่งใสและสร้างความไว้วางใจต่อสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความเชื่อมั่นในความยุติธรรม
ขององค์ กร ทั้ งนี้ หลั กเกณฑ์ หรื อกรอบที่เป็นบรรทั ดฐานจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ของสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนที่ 3
หลักความเป็นอิสระ
ข้อ 23 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาย่ อ มมี อิ ส ระในการก าหนดหลั ก สู ต รการศึ ก ษา และมี อิ ส ระ
ในการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่าข้อกาหนดขั้นต่า
ด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนดและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
พัฒนาทักษะอาชีพชั้นสูง ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วั ตถุ ประสงค์ เป้ าหมายและเป็ นไปตามนโยบายของแต่ ละสถาบั นอุ ดมศึ กษา ตลอดจนเพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และมี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลเพื่ อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 24 สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาควร
กาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ของการบริหารงานบุคคล โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่ง รวมทั้งจัดให้มีหลักประกันความเป็นธรรมสาหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
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ข้อ 25 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายอานาจการบริหารงาน
เพื่อให้การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
ข้อ 26 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนกากับดูแลให้ส่วนงานที่มีหน้าที่
ในการบริหารงานบุคคลทาหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสาคัญ
ข้อ 27 สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างโปร่งใส
ภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสาคัญ
ข้อ 28 สถาบันอุดมศึกษาควรกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การกาหนด
ค่ า ตอบแทนของบุ ค ลากรให้ มี ค วามชั ด เจน โปร่ ง ใสและเป็ นธรรม และสอดคล้ อ งกั บหลั ก เกณฑ์
ที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทางด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ในการกาหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า
ประกอบกัน อันนาไปสู่การสร้างความสมดุลสาหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อ 29 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและ
มีความก้าวหน้าในสายงาน ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรอันจะทาให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลตามสายงาน
ข้อ 30 สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ในการกาหนดทิศทาง วางเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของสถาบันอุดมศึ กษา
ควรสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนแผนด้านการอุดมศึกษา
สภาสถาบั น อุด มศึกษาพึ ง มีห น้ า ที่ใ นการก าหนดมาตรการที่มี ประสิ ท ธิภ าพในการป้องกัน
และขจั ด การขั ด กั น แห่ งผลประโยชน์ การทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ ตลอดจนมี หน้ าที่ ในก ากั บดูแล
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 31 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นเพื่อให้
เกิดการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิต
การวิจัยและนวัตกรรม
ข้อ 32 สภาสถาบั นอุ ดมศึ กษาควรออกข้ อบั งคั บเกี่ ยวกั บการบริ หาร การเงิ น การพั สดุ
และทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษา โดยกาหนดให้มีกลไกในการควบคุมประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
ของการบริหารการเงิน งบประมาณ การพัสดุและทรัพย์สิน
ส่วนที่ 4
หลักความเสมอภาค
ข้อ 33 สถาบั นอุ ดมศึ กษาควรก าหนดแนวทางการป้ องกั นการเลื อกปฏิ บั ติ อั นไม่ เป็ นธรรม
ด้ วยเหตุ ของความแตกต่ างเรื่ องถิ่ นก าเนิ ด สั ญชาติ เชื้ อชาติ เพศ อายุ สถานะของบุ คคล ฐานะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทางเศรษฐกิ จหรื อสั งคม ความพิ การ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพของบุ คคล ความเชื่ อของศาสนา
หรือความเห็ นทางการเมืองอันไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมถึงเพศทางเลือกไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อ 34 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีการจัดการศึกษา สิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงจัดทา
สถานที่ภายในสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสมกับบุคคลทุกประเภท
ข้อ 35 สถาบั นอุ ดมศึ กษาอาจจั ดให้ มี สถานที่ ส าหรั บประกอบพิ ธี กรรมทางศาสนาต่ าง ๆ
เท่าที่จาเป็นไว้ภายในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ 36 สถาบันอุดมศึกษาควรปลูกฝั งแนวคิดด้ านความเสมอภาคให้กับบุคลากร และนิ สิต
นักศึกษา
ข้อ 37 สถาบั นอุ ดมศึ กษาไม่ ควรเลื อกปฏิ บั ติ ต่ อบุ คลากรไม่ ว่ าด้ วยเหตุ แห่ งความแตกต่ าง
ทางด้านสถานะและตาแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ข้อ 38 สถาบั นอุ ดมศึ กษาควรจั ดการเรี ยนการสอนส าหรั บการศึ กษาทั้ งในและนอกระบบ
รวมถึงจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึ กษา
จะอนุมัติเพื่อให้เปิดสอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่าข้อกาหนดขั้นต่าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 39 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควร เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ขจัดอุปสรรค ส่งเสริม หรืออานวยความสะดวก
ให้ สามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเที ยม อันเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ
ทางการศึกษาที่สูงขึ้นให้แก่นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึ กษา
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ส่วนที่ 5
การเปิดเผยผลการดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิ
ข้อ 40 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรเปิ ด เผยผลการด าเนิ น การตามแนวปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
ดังกล่าวข้างต้น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

