รายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๓๖-๒๓๗/๒๕๕๙
เรื่ อง การปฏิบัติ ที่ไ ม่เป็นธรรมต่ อบุค คลเพราะเหตุแห่งเพศ กรณี กล่า วอ้างว่านิสิตนักศึกษาที่มี
อัตลักษณ์ ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกาเนิดถูกบังคับให้ไว้ทรงผมและแต่งกายตามเพศ
กาเนิดในการเข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามตามคาร้องที่ ๓๓๕/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และคาร้องที่ ๓๗๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เนื่องจากเป็นกรณีร้องเรียนในประเด็นเดียวกัน เรื่ อง การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งเพศ จึ งรวมพิจ ารณาเป็น เรื่องเดียวกัน โดยผู้ร้ องทั้งสองได้ร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้
ผู้ร้องที่ ๑ ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า ตนเองเป็นบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทาง
เพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด โดยมีเพศวิถีการดาเนินชีวิตเป็นหญิงมาตลอด และเป็นนักศึกษาของผู้ถูกร้องที่
๑ โดยแต่งกายตามระเบียบเครื่องแบบนักศึกษาหญิงของผู้ถูกร้องที่ ๑ มาโดยตลอด และได้มีหนังสือลง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ต่อผู้ถูกร้องที่ ๑ เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแต่งกายชุดครุยวิ ทย
ฐานะบัณฑิตหญิงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งกาหนดจะจัดขึ้น
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งแนบใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์ระบุผลการตรวจว่า ผู้ร้องที่ ๑ ได้ใช้ชีวิต
เพศหญิงเต็มตัวอย่างน้อย ๔ ปี มีความสุขดี เคยใช้ฮอร์โมนเพศหญิงมาเป็นระยะเวลา ๑๑ ปีและได้รับ
การวินิ จ ฉัย ว่า เป็ น “Transsexualism” ในระหว่างการสั มภาษณ์ ไม่ พบอาการผิ ดปกติ ทางจิ ต เวช
ร้ายแรง เช่น หูแว่ว หวาดระแวง ฯลฯ และใบรับรองพฤติกรรมซึ่งอาจารย์ได้รับรองว่า ผู้ร้องที่ ๑ มีความ
ประพฤติดีทั้งในด้านพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการศึ กษา เพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ร้องที่ ๑ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรว่า ไม่สามารถดาเนินการตามที่ผู้ร้องที่ ๑ ร้องขอได้ โดยอ้างว่า สานัก
พระราชวังไม่อนุญาตและรองอธิการบดีฝ่ายกิ จการนักศึกษาให้ยึดตามระเบียบปี ๒๕๕๗ ซึ่งไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาชายแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งต้องรอผล
การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเกี่ยวกับกรณีนี้ จากกรณีดังกล่าวผู้ร้องที่ ๑ จึงร้องเรียนขอให้
ดาเนินการช่วยเหลือให้เป็ นไปตามหลักความเสมอภาคที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร้องที่ ๑ ไม่ได้มีเจตนาที่จะทาให้ผู้ถูก
ร้องที่ ๑ เสื่อมเสียชื่อเสียงเพียงแต่ต้องการรักษาสิทธิที่ตนควรจะได้รับเท่านั้น

๒
ผู้ร้องที่ ๒ ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า ตนเองเป็นบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทาง
เพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด โดยมีเพศวิถีการดาเนินชีวิตเป็นหญิงและเป็นนิสิตของผู้ถูกร้องที่ ๒ ได้ถูก
อาจารย์บางท่านในวิชาเรียนบางรายวิชาของผู้ถูกร้องที่ ๒ ห้ามไม่ให้แต่งกายตามเพศวิถีของตนในการ
เข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล และการฝึกปฏิบัติงาน อีกทั้งประกาศ เรื่อง การแต่งกายสาหรับผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของผู้ถูกร้องที่ ๒ กาหนดให้บัณฑิตชายไว้ทรงผมและแต่งกายตามเพศกาเนิด
เท่านั้น จากกรณีดังกล่าว ผู้ร้องที่ ๒ เห็นว่าการกระทาของผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งเพศและขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงร้องเรียน
ขอให้ตรวจสอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาคาร้อง ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง ฝ่าย
ผู้ถูกร้อง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเห็นคณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ
บุค คลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุขแล้ว เห็น ว่า รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ได้วางหลักการรับรองและคุ้มครองไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองเท่า
เทียมกันตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างใดๆ อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด
เผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่นๆ ทั้งนี้ การใช้อานาจของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย จะต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย การจะจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไว้จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
กาหนดไว้และเท่าที่จาเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และได้
รั บ รองไว้ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
ประกอบกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลกรณีตามคาร้องข้างต้น มีปัญหาที่ต้องพิจารณา ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การแต่งกายในการเข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล และการฝึกปฏิบัติงาน
เห็นว่า การไม่อนุญาตให้นิสิตนักศึกษาแต่งกายตามเพศวิถีซึ่งไม่ตรงกับเพศกาเนิดของตนเข้าเรียน เข้า
สอบวัดผล และการฝึกปฏิบัติงานของผู้ถูกร้องที่ ๒ ย่อมส่งผลให้ผู้ร้องที่ ๒ และนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทาง
เพศหรือเพศวิถีไม่ตรงกับเพศกาเนิด รู้สึกถูกดูหมิ่นและถูกลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนเป็นเหตุ
ให้มีการจากัดสิทธิในการศึกษาของนิสิตกลุ่มนี้ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกาหนดกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายของนิสิตนักศึกษาไว้เฉพาะนิสิตนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงเท่านั้น การ

๓
กาหนดกฎ ระเบี ย บ หรื อข้อบั ง คับ นั้ น มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่ อ ให้ ก ารเรี ยน การสอบวัดผล และการฝึ ก
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น การที่นิสิตนักศึกษาแต่งกายตามวิถีทางเพศใน
ลักษณะเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
แม้ว่าการแต่งกายนั้นจะไม่ตรงกับเพศกาเนิดก็ตาม ย่อมไม่ได้กระทบกระเทือนต่อนิสิตนักศึกษาอื่นๆที่
เข้ า เรี ย นและเข้ า สอบวั ด ผล รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการทดสอบความรู้ แ ต่ อ ย่ า งใดดั ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่ ๒) ตามรายงานผลการพิจารณา ที่ ๓๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกร้องที่ ๒ ได้ดาเนินการอนุโลมให้นิสิตสามารถแต่งกายตามเพศวิถี
ซึ่งไม่ตรงกับเพศกาเนิดของตนในการเข้าเรียนและการเข้าสอบวัดผลได้ แต่จะต้องแต่งกายเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้ว ยการแต่งกายของมหาวิทยาลั ย ซึ่งผู้ถูก ร้องที่ ๒กาลังดาเนินการปรับ แก้
ประกาศหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ยังคงกาหนดให้นิสิตต้องแต่งกายตามเพศกาเนิดในการฝึก
ปฏิบัติงาน โดยให้เหตุผลว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันฝึกปฏิบัติงาน จึงควรต้องทาความเข้าใจและ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบหากจะมีการปรับเปลี่ยนอนุญาตให้แต่งกายตามเพศวิถี
จึงเห็นควรให้ยุติเรื่องในประเด็นนี้
ประเด็นที่ ๒ การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เห็นว่า ในอดีตที่
ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีแนวปฏิบัติการแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรแตกต่างกัน สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งดังเช่นผู้ถูกร้องที่ ๑ และผู้ถูกร้องที่ ๒ กาหนดให้
บัณฑิตทุกคนต้องแต่งกายชุดครุ ยวิทยฐานะตามเพศกาเนิดเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของผู้ถูกร้องทั้งสอง รวมถึงมติที่ประชุมกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้กาหนด
แนวปฏิบัติให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด ๓๙ แห่งทุกคนต้องแต่งกายตามเพศกาเนิดและยศให้
ถูกต้องเพื่อให้สมพระเกียรติงานพระราชพิธี ประกอบกับมีข้อจากัดในการขานนามและคานาหน้าชื่อของ
บัณฑิตซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จึงไม่สามารถให้บัณฑิตแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศวิถี
ได้ เพราะจะไม่สัมพันธ์กับคานาหน้าชื่อของบัณฑิตที่ถูกขานนาม เป็นผลให้เกิดความไม่เหมาะสมและขัด
กั บ ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ แ ละระเบี ย บการแต่ ง กายของผู้ ถู ก ร้ อ งทั้ ง สองที่ สื บ ต่ อ กั น มาในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศวิถีซึ่งไม่ตรงกับเพศ
กาเนิดได้ โดยบัณฑิตจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ส ถาบันอุดมศึกษานั้นกาหนดขึ้น เพื่อพิจารณา
อนุ ญ าตให้ บั ณ ฑิ ต แต่ ง กายชุ ด ครุ ย วิ ท ยฐานะตามเพศวิ ถี ไ ด้ เช่ น มหาวิ ท ย าลั ย รามค าแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น
ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นเป็น
กฎหมายเฉพาะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมายแม่บท เพื่อกาหนดมาตรการ

๔
คุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่ า งเพศ โดยมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๕๘ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การสิ ทธิ
มนุษยชนสากล และปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ โดยอนุโลมให้บัณฑิต
แต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศวิถีซึ่งไม่ตรงกับเพศกาเนิดของตนในการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรได้แล้วทั้งในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องขานคานาหน้าชื่อของบัณฑิต เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นต้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ต้องขานคานาหน้าชื่อของบัณฑิต เช่ น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
เมื่อพิจารณากรณีตามคาร้องซึ่งกฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติของผู้ถูกร้องที่ ๑ และผู้ถูก
ร้องที่ ๒ ได้กาหนดให้บัณฑิตทุกคนต้องแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศกาเนิดเท่านั้น ย่อมถือเป็นการ
กระทาอันเป็นการจากัดซึ่งการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศกาเนิด และกระทบต่อสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวและสิทธิในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนของผู้ร้องทั้งสอง ซึ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อคุ้มครอง
สวัสดิภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศ หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาแต่อย่างใด
ดังนั้น กฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติภายในของผู้ถูกร้องที่ ๑ และผู้ถูกร้องที่ ๒ ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงเห็นว่า การกระทาของผู้ถูกร้องที่ ๑ และผู้ถูกร้องที่ ๒ เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมต่อบุ คคลเพราะเหตุแห่ งเพศ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓ และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒ และไม่สอดคล้องกับหลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการ
ใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศข้อ ๒ ข้อ ๖ และ
ข้อ ๑๙ ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน มิให้ มีการเลื อกปฏิบั ติจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลั กษณ์ทางเพศ และ
คุ้มครองบุคคลทุกคนไม่ให้ถูกลบหลู่เกียรติ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย ไม่ว่า
บุคคลนั้นจะมีวิถีทางเพศหรื ออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใด ตามหลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ และเพื่อไม่ให้เกิด
กรณีเช่นนี้ขึ้นอีก จึงเห็นควรให้มีแนวทางการแก้ไขกรณีตามคาร้องเรียน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสามแห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ บั ญ ญั ติ ว่ า “ในกรณี ที่
คณะกรรมการเห็นว่าการกระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่มีการ
ปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมซึ่ ง สมควรแก่ ก ารแก้ ไ ขเยี ย วยาความเสี ย หายให้ กั บ ผู้ ถู ก กระท าเช่ น ว่ า นั้ น
คณะกรรมการอาจกาหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ บุคคลหรือหน่ว ยงานดาเนินการตามความ
เหมาะสมภายใต้อานาจหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้นได้”

๕
แนวทางการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นควรกาหนดแนวทางการแก้ไขกรณีตาม
คาร้องเรียน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ เสนอต่อผู้ถูกร้องที่ ๑ ผู้ถูกร้องที่ ๒ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
๑. เห็ น ควรให้ ผู้ ถูกร้ องที่ ๑ ผู้ ถูกร้องที่ ๒ ที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย ที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแก้ไขหรือ
กาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ ข้อบังคับหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายในการเข้า
เรียน การเข้าสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนิสิตนักศึกษาที่
มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
๒. เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(คณะกรรมการ สทพ.) และคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเลื อ กปฏิ บัติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมระหว่า งเพศ
(คณะกรรมการ วลพ.) ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ที่ป ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ ง เพื่อกาหนด
แผนปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้าใจและเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอันจะ
นามาซึ่งการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
โดยเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและปราศจากการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

