
 



แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา   
 
 

โดยที่สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาก าลังคน 
ของประเทศและการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า   การจัดการอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้น
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการ  สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกได้   ควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และทักษะที่จ าเป็น   
เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  ตระหนักถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและสังคมในการด าเนินชีวิต  
สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา 
มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ  ทรัพยากรบุคคลและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแผน 
ด้านการอุดมศึกษาได้อย่างแท้จริง   ประกอบกับความในมาตรา  9  (5)  และมาตรา  19   
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การจัดการอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  อันประกอบด้วยหลักประสิทธิภาพ  หลักประสิทธิผล  หลักการตอบสนอง  
หลักภาระรับผิดชอบ  สามารถตรวจสอบได้  หลักโปร่งใสเปิดเผย  หลักนิติธรรม  หลักความเสมอภาค  
หลักการมีส่วนร่วม  หลักการกระจายอ านาจ  และหลักคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งหลักเรื่องธรรมาภิบาล
ดังกล่าวข้างต้น  เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลว่าสามารถท าให้องค์กร  หรือสถาบันต่าง ๆ  
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นไปอย่างโปร่งใส  ได้รับการยอมรับเชื่อถือ  
รวมถึงสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ซึ่งคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการวางแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา   รวมถึง 
การส่งเสริมธรรมาภิบาล  สร้างหลักประกันความคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรม  สร้างขวัญก าลังใจ   
และสร้างส านึกรับผิดชอบให้แก่บคุลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา  นิสิต  นักศึกษา  และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง  
ทั้งนี้  อาจมีการก าหนดมาตรการ  แนวทาง  หรือหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมในอนาคต  เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
และสนับสนุน  อันจะก่อให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีอย่างยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  10  ประกอบมาตรา  9  (5)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่   4/2564  เมื่อวันที่    
27  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564  จึงออกแนวปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๒ ในแนวปฏิบัตินี้ 
“การอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม   
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

“การตรวจสอบ”  หมายความว่า  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการที่ดแีละมีประสิทธิภาพ  มีอิสระ  โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ 

“ความเสี่ยง”  หมายความว่า  โอกาสหรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน  หรือสิ่งที่ท าให้
แผนงานหรือการด าเนินการอยู่ในปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยก่อให้เกิดผลกระทบ 
หรือความเสียหายต่อสถาบันอุดมศึกษาในที่สุด 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและต่ ากว่าปริญญา
ทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

“สภาสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัย  หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  หัวหน้า
หน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดีหรือรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ผู้อ านวยการ 
ส านักงานวิทยาเขต  ผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด 

“ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้รับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยได้รับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา 

“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง 
ให้ท างานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือ 
เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“ส านักงานปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรม 

ข้อ ๓ แนวปฏิบัติฉบับนี้   จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ  อีกทั้ง  มีวัตถุประสงค์เพื่อความมีธรรมาภิบาลที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นแนวทางส าหรับ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  บุคลากร  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษา   
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  เสริมสร้างความเชื่อมั่น 
ต่อความโปร่งใส  ความเป็นธรรม  และความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการ 
และป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารและบุคลากร 
ของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งเพ่ือเป็นแบบอย่างยอมรับและสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสังคมส่วนรวม  
ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เทียบเท่าสากล   

หมวดที่  1 
โครงสร้างธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ 1 
โครงสร้างสถาบันอดุมศกึษา 

 
 

ข้อ ๔ โครงสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  สภาสถาบันอุดมศึกษา  
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  บุคลากร  และนิสิต  นักศึกษา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) สภาสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาโดยต าแหน่ง  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้บริหาร  กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาประเภทคณาจารย์ประจ า  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทสายสนับสนุน
วิชาการ  และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่  อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  หัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต  ผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด 

(3) บุคลากร  รวมถึง  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(4) นิสิต  นักศึกษา  คือ  ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ส่วนที่  2 
หลักการบริหารจัดการภายในสถาบันอดุมศกึษา 

 
 

ข้อ ๕ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลที่ก าหนดไว้ 
ในแนวปฏิบัติฉบับนี้ 

ข้อ ๖ สถาบันอุดมศึกษาควรเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดการศึกษา  ทิศทาง  การเงินและ 
ความคืบหน้าของแต่ละพันธกิจต่อสาธารณะ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๔๒  
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  การทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ข้อ ๘ สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดพันธกิจที่มีต่อนิสิต   นักศึกษา  บุคลากร  สังคม   
และประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม  และประกาศต่อสาธารณะเพื่อให้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง 

ข้อ ๙ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดท าฐานข้อมูลของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา   
และอธิการบดีรายงานต่อส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง   

ฐานข้อมูลตามวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ย  ชื่อ  นามสกุล  วันเดือนปีเกิด  ต าแหน่งทางวิชาการ  
สถานะความเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (ถ้ามี)   
วาระการด ารงต าแหน่ง  ประวัติการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  ผลงานที่ส าคัญ  และความเชี่ยวชาญ   
ทั้งนี้  ในการขอข้อมูล  การขอความยินยอม  การแจ้งสิทธิ  การจัดเก็บข้อมูล  และการด าเนินการใด ๆ  
ของสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  พ.ศ.  2562  ด้วย 

หมวดที่  2 
ธรรมาภิบาลในระดับสภาสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ 1 
องค์ประกอบและโครงสร้างสภาสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

ข้อ 1๐ การได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง  สภาสถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดสัดส่วนจ านวน
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยให้มีบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ  
สภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ 1๑ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา   เพ่ือด าเนินการสรรหานายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระ 
การด ารงต าแหน่งของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อ 1๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งที่ เหมาะสมกับเป้าหมาย 
ของสถาบันอุดมศึกษา  เป็นจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง  โดยอาจคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไว้  ทั้งนี้  ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นบุคคลภายนอก  ส าหรับ
บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาควรผ่านการคัดเลือกจากบุคลากร
ภายในสถาบันอุดมศึกษา  และไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

อนึ่ง  มิให้น าความในข้อนี้ไปใช้บังคับกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 

ข้อ 1๓ ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  
ไม่ควรจ ากัดเกณฑ์อายุของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  แต่ผู้ด ารงต าแหน่งควรผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะ
และเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้  ควรจัดการฝึกอบรมให้แก่ 
ผู้ที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่เดิมด้วย   

ข้อ 1๔ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี  และไม่ควรด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินกว่าแปดปี 

ข้อ 1๕ เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ควรแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
หรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้   

(๒) ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสี่แห่งแล้ว  ไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก 

ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  เบี้ยประชุม  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากในฐานะนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจาก 
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ส่วนที่  2 
นโยบายของสภาสถาบนัอดุมศึกษา 

 
 

ข้อ 1๖ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล  รวมถึงการจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่งเป็นกลาง 
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดนโยบาย  วางแผนยุทธศาสตร์ 
เ พ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ  สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ   
และบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น   
ความโปร่งใส  การป้องกันและการขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์   การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีให้แก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา   เ พ่ือน าพา
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการที่ดี   นอกจากนี้  เพ่ือให ้
การปฏิบัติหน้าที่ก ากับและดูแลกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี   สร้างความ
สมานฉันท์  ปรองดอง  รวมถึงการสนับสนุนให้มีการจัดกจิกรรมหรอืการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  การพัฒนาความรู้   ความสามารถของบุคลากร  เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้   

สภาสถาบันอุดมศึกษาควรมีคณะท างานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง  ตรวจสอบ  
และเสนอความคิดเห็นก่อนที่จะน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษา   

ส่วนที ่ 3 
การปฏิบตัิงานของกรรมการสภาสถาบนัอดุมศกึษา 

 
 

ข้อ 1๗ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีกลไกในการส่งเสริม  
ตรวจสอบ  และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ  รวมถึงการออกข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้  นายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหาร  บุคลากร  นิสิต  นักศึกษา  ต้องยึดถือ
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติหน้าที่   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต   โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  โดยให้มีคณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ 
ร่วมด้วย  ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้  ผลการประเมินท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับจะต้องน ามาใช้ในการพัฒนาและยกระดับสถาบันอุดมศึกษา   

ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างสภาสถาบันอุดมศึกษากับอธิการบดีจนท าให้เกิดความเสียหาย
แก่สถาบันอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง  หากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีแจ้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงทราบ  หรือในกรณีส านักงานปลัดกระทรวงพบว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น  ให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีต่อไป 

หมวดที่  3 
ธรรมาภิบาลในระดับผูบ้รหิารสถาบันอดุมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ 1 
โครงสร้างของผูบ้รหิารสถาบันอดุมศกึษา 

 
 

ข้อ 1๘ การสรรหา  การแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการก าหนดค่าตอบแทน 
ของผู้บริหาร  ควร 

(1) มีกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งที่ชัดเจนและโปร่งใส 
(2) ก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม  ชัดเจนและโปร่งใส  โดยระดับของค่าตอบแทน

ควรมีความเหมาะสมและจูงใจให้สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ 
ข้อ ๑๙ ในการสรรหาอธิการบดี  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี   และก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  และเงื่อนไขการได้มา 
ซึ่งอธิการบดี  โดยค านึงถึงความโปร่งใส  และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นส าคัญ   

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
(๑) บุคคลภายนอกไม่ต่ ากว่าสองในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด  ทั้งนี้  ต้องมีกรรมการ

สภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด 
(๒) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด   

โดยได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและต้องมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
อธิการบดีควรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี   และไม่ควรด ารงต าแหน่งรวมกัน 

เกินกว่าแปดปี 

้หนา   ๒๙
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เมื่อการสรรหาตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ได้ข้อยุติว่า 
ผู้ใดสมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  โดยการพิจารณาต้องโปร่งใส  บริสุทธิ์  และยุติธรรม  ก่อนเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้อย่างแน่แท้  หรือมีข้อขัดแย้งอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นในการลงมติ
ตามวรรคสี่  หากสภามหาวิทยาลัยแจ้งส านักงานปลัดกระทรวง  หรือส านักงานปลัดกระทรวงพบว่า 
มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อรัฐมนตรี  เพ่ือด าเนินการตามมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
หรือด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  39/2559  เรื่อง  การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาแล้วแต่กรณีต่อไป 

ข้อ 2๐ ให้ก าหนดระยะเวลารักษาการอธิการบดีได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และสามารถขยาย
ได้หนึ่งครั้งไม่เกินเก้าสิบวัน   

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากยังไม่สามารถสรรหาและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีคนใหม่ได้  ให้เสนอเรื่องต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาก าหนดผู้รักษาการคนใหม่ 
หรือคนเดิมได้อีกไม่เกินระยะเวลาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดตามเหตุผลและความจ าเป็น   

ทั้งนี้  หากการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว  ควรให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งอธิการบดี  และจะต้องเป็นการรักษาการในต าแหน่งเพ่ือรอการโปรดเกล้าฯ  
เท่านั้น  ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่เกีย่วข้องกับกระบวนการสรรหาและคณุสมบัตขิองผู้ที่ไดร้ับการสรรหา   
ควรพิจารณาเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นเข้ามาก่อนที่การสรรหาจะเสร็จสิ้น 

ส่วนที ่ 2 
การปฏิบตัหิน้าทีเ่พื่อขับเคลือ่นนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

ข้อ 2๑ ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถปฏิบัติงานที่มุ่งการพัฒนา  และยกระดับสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งคุณภาพบัณฑิต  งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ  และตอบโจทย์ประเทศ 

ข้อ 2๒ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารต้องด าเนินการภายใต้อ านาจกฎหมายที่มีบัญญัติ 
รองรับอย่างชัดเจนและเคร่งครัด   

ส่วนที ่ 3 
การปฏิบตัิงานอย่างเปน็อิสระ  โปร่งใส  เปน็ธรรม  ตรวจสอบได ้ และปลอดจากการทุจรติ 

 
 

ข้อ 2๓ สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ที่เป็นอิสระ  โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  และปลอดจากการทุจริต  รวมทั้งเป็นไปตามกรอบ
นโยบายด้านธรรมาภิบาล 

้หนา   ๓๐
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ส่วนที่  4 
การรายงานและเปดิเผยข้อมูล 

 
 

ข้อ 2๔ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดท าและเปิดเผยข้อมูล  สารสนเทศ  รายงานทางการเงิน  
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่จ าเป็น  เพ่ือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  โปร่งใส  เท่าเทียมกัน
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว  ดังนี้ 

(1) ควรจัดท าข้อมูล  สารสนเทศ  และระเบียบกฎเกณฑ์อันมีสาระส าคัญอย่างครบถ้วน   
และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย  รวมถึงการด าเนินการด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร   
และการประชาสัมพันธ์ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการด าเนินการ   ระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

(2) ควรจัดท ารายงานประจ าปี  ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานเสนอต่อ
สภาสถาบันอุดมศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับจากวันสิ้นปีบัญชี 

ทั้งนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดเผย 
และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะในลักษณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจ าเป็น  หากการเปิดเผยข้อมูลกระทบต่อสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งการรักษาความลับของข้อมูลที่ไม่ พึงเปิดเผย  สภาสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจมีดุลยพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลได้   

(3) ควรจัดท ารายงานทางการเงนิให้ครอบคลุมถงึแหล่งที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่าย  และการใช้
เงินทุนและทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องมีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง 
จากผู้ตรวจสอบภายนอกตามมาตรฐานการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะในรายงานประจ าปี 

(4) ควร เปิ ด เผยข้ อมู ลที่ เ กี่ ยวกับกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้ บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา  โดยมีการเปิดเผยรายชื่อ  ประวัติ  ประสบการณ์  ความรู้ความสามารถ  วาระ 
การด ารงต าแหน่ง  วิธีการประเมินผล  ค่าตอบแทน  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใหม่หรือผู้บริหารใหม่ 

(5) ควรเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจ าปี 

ส่วนที ่ 5 
การก าหนดและการประกาศพันธกิจ 

 
 

ข้อ 2๕ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดและประกาศพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
ทั้งต่อนิสิต  นักศึกษา  บุคลากร  สังคม  และประเทศ  อย่างเป็นรูปธรรม  ต่อสาธารณะ 

้หนา   ๓๑
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ส่วนที่  6 
การจดัการข้อรอ้งเรียนที่มตีอ่การปฏบิัตหิน้าที่ของผู้บรหิารและบุคลากร 

 
 

ข้อ 2๖ สภาสถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีคณะท างานที่ดูแลระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร  และบุคลากร  โดยค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย 
อย่างเท่าเทียมกัน  อันมีกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้   
จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรืออ านวยความสะดวกให้ผู้ที่รู้เหตุอันควรสงสัยหรือมีหลักฐาน 
ว่ากรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหาร  บุคลากร  ซึ่งกระท าการในนามสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่  รวมทั้งมีการปกป้องดูแล 
ผู้ที่ให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริตมิให้ได้รับผลกระทบใด ๆ  จากการให้ข้อมูลด้วย  นอกจากนี้  ควรก าหนดให้
คณะท างานได้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องร้องเรียน  และสรุปผลที่ได้รับจากการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

หมวดที่  4 
ธรรมาภิบาลในระดับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ 1 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที ่

 
 

ข้อ 2๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น   ต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการท าหน้าที่ของตน  โดยมุ่งเน้นที่สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานและมีความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือเสนอแนะต่อผู้บริหาร  รวมทั้งความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ   
ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพ่ือให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานของตนเอง  อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาควรตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ   

ส่วนที ่ 2 
การปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมายด้วยความระมัดระวัง 

 
 

ข้อ 2๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต้องมีความระมัดระวัง   และค านึงถึงการป้องกัน 
มิให้เกิดความผิดพลาดในการเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือในการเสนอเรื่องไปยังระดับผู้บริหาร    
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการร้องเรียนและการฟ้องร้องผู้บริหาร
ภายในสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีกลไกหรือระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันมใิห้
เกิดปัญหาความผิดพลาดดังกล่าวข้างต้น 

้หนา   ๓๒
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ส่วนที่  3 
การปฏิบตัิงานอย่างเปน็อิสระ  โปร่งใส  เปน็ธรรม  ตรวจสอบได ้ และปลอดจากการทุจรติ 

 
 

ข้อ ๒๙ บุคลากรต้องปฏิบัติ งานอย่างมีอิสระ   โปร่ ง ใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้    
และต้องปลอดจากการทุจริต  โดยค านึงถึงจรรยาบรรณของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ  
ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

ส่วนที ่ 4 
การปฏิบตัติ่อข้อมูลลับ 

 
 

ข้อ 3๐ บุคลากรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ   ค าสั่ง   และวิธีปฏิบัติงานรักษาความลับ 
ของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  ตลอดจนช่วยสอดส่อง  ดูแล  ระมัดระวัง  มิให้เอกสาร
หรือข้อมูลอันเป็นความลับรั่วไหล  หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
โดยรวมแก่สถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ไม่พึงเปิดเผยออกไปสู่บุคคลภายนอก 

ส่วนที ่ 5 
การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 
 

ข้อ 3๑ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีกลไกหรือระบบที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันมิให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

ส่วนที ่ 6 
การต่อตา้นการทุจรติ 

 
 

ข้อ  3๒  บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้าน 
การทุจริตในสถาบันอุดมศึกษาและนโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐอย่างเคร่งครัด   

ส่วนที ่ 7 
การมีทรัพยากรทีเ่พียงพอตอ่การปฏบิัตหิน้าที่ตามกฎหมาย 

 
 

ข้อ 3๓ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีทรัพยากรในด้านต่าง ๆ  ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎหมาย   

 

้หนา   ๓๓
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หมวดที่  5 
ธรรมาภิบาลในระดับนิสิตนกัศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การปฏิบตัตินตามหลักจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของนิสติ  นักศึกษา 

 
 

ข้อ 3๔ นิสิต  นักศึกษา  ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรม
ของนิสิต  นักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด   

ส่วนที ่ 2 
การปฏิบตัตินเพ่ือใหม้ีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพ 

 
 

ข้อ 3๕ นิสิต  นักศึกษา  ต้องยึดมั่นในความดี  มีระเบียบวินัย  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ของตนเอง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถอยู่เสมอ  เพ่ือความรู้
ความสามารถที่เพียงพอในการประกอบอาชีพ  มีทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้วิชาชีพของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   

ส่วนที ่ 3 
ความรับผดิชอบและความผกูพันต่อสถาบนัอดุมศกึษา 

 
 

ข้อ 3๖ นิสิต  นักศึกษา  ต้องเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่น  และสังคม  
รวมถึงเคารพสิทธิของผู้อื่น  โดยใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับการท าหน้าที่ของตนเอง  เคารพกติกา   
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับต่าง  ๆ  ในสังคม  จากการเริ่มต้นที่ตนเอง  และการมี 
ส่วนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในกระบวนการต่าง ๆ  รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมให้นิสิต  นักศึกษา  
มีความผูกพันต่อสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิต  นักศึกษา  ได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

หมวดที่  ๖ 
การก ากับดูแลธรรมาภิบาลในสถาบันอดุมศกึษา 

 
 

ข้อ ๓๗ กรณีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัตินี้   
โดยส านักงานปลัดกระทรวงพบเองหรือมีผู้ร้องเรียนก็ตาม  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว   

้หนา   ๓๔
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การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  ปลัดกระทรวงอาจพิจารณามอบหมาย
เจ้าหน้าที่หรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ด าเนินการก็ได้   หากได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลให้พิจารณายุติเรื่อง  หรือมีกรณีไม่ปฏิบัติตามหลกั
ธรรมาภิบาลเพียงเล็กน้อยให้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

กรณีที่ส านักงานปลัดกระทรวงได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวรรคสองแล้ว   พบว่ามี
กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรงให้ปลัดกระทรวงเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะรัฐมนตรีโดยเร็วเพ่ือด าเนินการตามมาตรา   ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  25๖๒  หรือด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
ท่ี  39/2559  เรื่อง  การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาแล้วแต่กรณีต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

้หนา   ๓๕
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แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม  หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
หลักความเป็นอิสระ  และหลักความเสมอภาค 

 
 

โดยที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาของประเทศ  
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  เสริมสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาก าลังคน  และขับเคลื่อนประเทศ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้า  การบริหารงานและการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ย่อมส่งผลให้การจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้  ในปัจจุบันมีการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นเป็นจ านวนมาก  และมีการจัดการด้านการอุดมศึกษาอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้ 
การจัดการด้านการอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษา  
ประกอบกับตามความในมาตรา  9  (1)  (2)  (3)  และ  (4)  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2562  ได้ก าหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม  หลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ  หลักความเป็นอิสระ  และหลักความเสมอภาค  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้น าแนวคิด
ดังกล่าวมาก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางหรือมาตรฐานกลางในการบริหารงาน
และการด าเนินงานภายใน  รวมทั้งในการก าหนด  แก้ไข  เพ่ิมเติม  และปรับปรุงข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๐  ประกอบมาตรา  9  (๑)  (๒)  (3)  (4)  แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่   4/2564  เมื่อวันที่   27   
เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564  จึงออกแนวปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในแนวปฏิบัตินี้ 
“การอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม   
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ   
และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา  และข้อก าหนด
ขั้นต่ าของเกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

้หนา   ๓๖
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ส่วนที่  1 
หลักความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
 

ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตร  การเรียน  การสอนและการวัดผล   
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันและทันสมัย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต  โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาปรับใช้   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึง 
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  สังคม  และประเทศ 

ข้อ 4 สถาบันอุดมศึกษาควรเปิดเผยหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาอนุมัติ  
ต่อสาธารณะ 

ข้อ 5 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย  เพ่ือให้เกิดการสร้างความรู้ 
และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  และน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาชุมชน  สังคม  และ
ประเทศตลอดจนควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ 

ข้อ 6 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการบูรณาการ  รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
ก่อนเริ่มการศึกษาวิจัย  เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปัญหาความซ้ าซ้อนของการศึกษาวิจัย 

ข้อ 7 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม   
โดยค านึงถึงการอนุรักษ์  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 8 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการบริการวิชาการแก่สังคมให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ าเป็นของชุมชน  สังคม  และประเทศ  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน  สังคม   
และประเทศ  ได้อย่างเป็นรูปธรรมอันน าไปสู่ความเจริญงอกงามทางวิชาการ  ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทาง
ที่สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  และคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมก าหนด  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  และคุ้มค่า 
ในด้านการใช้ทรัพยากร   

ข้อ 9 สถาบันอุดมศึกษาควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงาน
ภาคเอกชน  และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  โดยก าหนดหลักสูตรการศึกษา   
การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  ให้ตอบสนองกับความต้องการของชุมชน  สังคม  และประเทศ   

ข้อ 10 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลการวิจัยและนวัตกรรม 
สู่หน่วยงานภายนอก  ทั้งหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  และชุมชน  สังคม  และในระดับประเทศ  
รวมทั้งส่งเสริมการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ด้วย 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ 11 สถาบันอุดมศึกษาควรมีกลไกการพัฒนา  ช่วยเหลือ  สนับสนุนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ   
และเสริมสร้างสันติภาพ  และมุ่งให้การอุดมศึกษาเข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   

ข้อ 12 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยสนับสนุน
ให้บุคลากร  นิสิต  นักศึกษาน าความรู้   การวิจัยและนวัตกรรมมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาชุมชน  สังคม   
และประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   

ข้อ 13 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสาน  และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ  รวมทั้งมุ่งเน้นการเรียนการสอน 
และกิจกรรมของผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  และบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ข้อ 14 สถาบันอุดมศึกษาควรเตรียมความพร้อมและยอมรับการตรวจสอบจากชุมชน  สังคม  
และประเทศ  และควรพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลของการตรวจสอบดังกล่าวด้วย   

ส่วนที ่ 2 
หลักเสรีภาพทางวชิาการ 

 
 

ข้อ 15 สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้เสรีภาพทางวิชาการ  โดยต้องให้
คณาจารย์มีเสรีภาพทางวิชาการ  ในการเรียน  การสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยยึดหลัก
ความถูกต้องเป็นส าคัญ  ทั้งนี้  จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ   

ข้อ 16 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการของบุคลากร  
นิสิต  นักศึกษา  ในสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งควรจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก  และกิจกรรมในการเรียน
การสอน  การวิจัยการค้นคว้า  การบริการทางวิชาการ  และการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น 
ทางวิชาการ  อันเป็นกลไกที่จะพัฒนาความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  ศักยภาพและขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อ 17 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปราศจากการข่มขู่  การใช้อ านาจ  หรือการแทรกแซงอ านาจ 
ในเชิงนโยบายจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือความสัมพันธ์เชิงอ านาจทั้งทางตรงและทางอ้อม  อันจะน าไปสู่
การปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ  การใช้ศักยภาพทางวิชาการ  หรือการลิดรอนเสรีภาพ 
ทางวิชาการ   

ข้อ 18 สถาบันอุดมศึกษาหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ควรปิดกั้น  คุกคาม  ครอบง า  หรือจ ากัด
การใช้เสรีภาพทางวิชาการของบุคลากร  นิสิต  นักศึกษา  ในสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อ 19 สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์อันเป็นหลักประกัน   
การให้ความช่วยเหลือ  และการคุ้มครองแก่คณาจารย์   บุคลากร  นิสิต  และนักศึกษาผู้ใช้เสรีภาพ 
ทางวิชาการ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ 20 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการ   
กับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ  ที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพทางวิชาการ   
ในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ   
ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย  กฎเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา  อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

ข้อ 21 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งเสริมและพัฒนาการใช้เสรีภาพทางวิชาการของบุคลากร  
นิสิต  นักศึกษา  รวมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขันทางวิชาการ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  การจัดการ 
การเรียนรู้สมัยใหม่  เพ่ือให้ทันต่อสังคมยุคโลกาภิวัตน์  รวมทั้งใช้การเรียนรู้และการบูรณาการในทางวิชาการ
ให้สอดคล้องกับหลักประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  อันจะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อ 22 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเน้นย้ าถึงพฤติกรรมที่มีจริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ในทุกปฏิสัมพันธ์และการติดต่อกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
และควรก าหนดมาตรฐานจริยธรรมหรือการประเมินผลที่เกี่ยวกับเสรีภาพทางวิชาการ  โดยปราศจากกลไก
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจและผลประโยชน์  เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  หรืออาจเป็นการก าหนดกรอบที่เป็นบรรทัดฐานและข้อห้ามของสถาบันอุ ดมศึกษา   
เพื่อให้มีความโปร่งใสและสร้างความไว้วางใจต่อสถาบันอุดมศึกษา  รวมถึงความเชื่อมั่นในความยุติธรรม 
ขององค์กร  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์หรือกรอบที่เป็นบรรทัดฐานจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  และกฎหมาย 
ของสถาบันอุดมศึกษา   

ส่วนที ่ 3 
หลักความเป็นอิสระ 

 
 

ข้อ 23 สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการก าหนดหลักสูตรการศึกษา  และมีอิสระ 
ในการจัดการเรียนการสอน  อย่างไรก็ตาม  หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ า
ด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
พัฒนาทักษะอาชีพชั้นสูง  ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคม  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  เป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2562   

สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ ในการส่งเสริมสนับสนุน  และมีหน้าที่ก ากับดูแลเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 24 สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาควร
ก าหนดเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  ของการบริหารงานบุคคล  โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา 
แต่ละแห่ง  รวมทั้งจัดให้มีหลักประกันความเป็นธรรมส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา   

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ 25 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายอ านาจการบริหารงาน
เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว 

ข้อ 26 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุน  ตลอดจนก ากับดูแลให้ส่วนงานที่มีหน้าที่ 
ในการบริหารงานบุคคลท าหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ   

ข้อ 27 สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างโปร่งใส  
ภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ   

ข้อ 28 สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การก าหนด
ค่าตอบแทนของบุคลากรให้มีความชัดเจน  โปร่งใสและเป็นธรรม  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายก าหนด  เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทางด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้  ในการก าหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า
ประกอบกัน  อันน าไปสู่การสร้างความสมดุลส าหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อ 29 สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ เกิดการพัฒนาและ 
มีความก้าวหน้าในสายงาน  ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรอันจะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลตามสายงาน 

ข้อ 30 สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการบริหารจัดการด้านการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สิน  
ทั้งนี้  ในการก าหนดทิศทาง  วางเป้าหมาย  นโยบาย  และแนวทางในการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา 
ควรสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนแผนด้านการอุดมศึกษา   

สภาสถาบันอุดมศึกษาพึงมีหน้าที่ในการก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 
และขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตลอดจนมีหน้าที่ในก ากับดูแล 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 31 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นเพ่ือให้ 
เกิดการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิต   
การวิจัยและนวัตกรรม 

ข้อ 32 สภาสถาบันอุดมศึกษาควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร  การเงิน  การพัสดุ   
และทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษา  โดยก าหนดให้มีกลไกในการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การพัสดุและทรัพย์สิน   

ส่วนที ่ 4 
หลักความเสมอภาค 

 
 

ข้อ 33 สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดแนวทางการป้องกันการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม 
ด้วยเหตุของความแตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด  สัญชาติ  เชื้อชาติ  เพศ  อายุ  สถานะของบุคคล  ฐานะ 
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ทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพของบุคคล  ความเชื่อของศาสนา   
หรือความเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  รวมถึงเพศทางเลือกไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม   

ข้อ 34 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีการจัดการศึกษา  สิ่งอ านวยความสะดวก  รวมถึงจัดท า
สถานที่ภายในสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสมกับบุคคลทุกประเภท 

ข้อ 35 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มีสถานที่ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง  ๆ   
เท่าที่จ าเป็นไว้ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อ 36 สถาบันอุดมศึกษาควรปลูกฝังแนวคิดด้านความเสมอภาคให้กับบุคลากร  และนิสิต
นักศึกษา   

ข้อ 37 สถาบันอุดมศึกษาไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อบุคลากรไม่ว่าด้วยเหตุแห่งความแตกต่าง 
ทางด้านสถานะและต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน   

ข้อ 38 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการเรียนการสอนส าหรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ   
รวมถึงจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  ทั้งนี้  หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 
จะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 39 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควร  เพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่นิสิต  นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  ขจัดอุปสรรค  ส่งเสริม  หรืออ านวยความสะดวก 
ให้สามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม  อันเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ 
ทางการศึกษาที่สูงขึ้นให้แก่นิสิต  นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด   

ส่วนที ่ 5 
การเปิดเผยผลการด าเนินการตามแนวปฏิบตั ิ

 
 

ข้อ 40 สถาบันอุดมศึกษาควรเปิดเผยผลการด า เนินการตามแนวปฏิบัติตามหลัก 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  หลักเสรีภาพทางวิชาการ  หลักความเป็นอิสระ  และหลักความเสมอภาค
ดังกล่าวข้างต้น  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 
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