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กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564



หมวด 1
หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไข
ในการจัดกลุ่ม



มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังน้ี

1. กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนา้
ของโลก

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์
ตลาดแรงงานระดับโลก สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่เป็นทิศทาง
ของประเทศและมีคุณภาพ
ระดับโลก

2. กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยแีละสง่เสรมิการ
สร้างนวัตกรรม 

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตามทิศทางและ
จุดเน้นของประเทศ3. กลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี  

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ
สูงตามความต้องการของท้องถิ่น และ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

4. กลุ่มการพัฒนาปัญญา
และคุณธรรมด้วยหลกั
ทางศาสนา 

มุ่งเน้นการน าค าสอนทางศาสนาต่าง ๆ มา
ผสมผสานกับวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนและวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
ปลูกฝังจิตส านึกและคุณธรรมที่ดีงาม

5. กลุ่มการผลติและ
พัฒนาบุคลากร
วิชาชพีและสาขาเฉพาะ 

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ 
เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
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ข้ันตอนการด าเนินการ



พัฒนาระบบการผลติบณัฑติ ก าลงัคน                     
และการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประเทศและรองรบั                    
การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยเนน้ 
การรว่มมอืกบัภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม        
และชมุชนปรบัปรงุและพฒันาระบบวจิยัและนวตักรรม              

ของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหภ้าคเอกชน 
ภาคประชาสงัคมและชมุชนน าไปใชป้ระโยชน์

ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
และสง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้ปน็ผูป้ระกอบการ

สรา้งเสรมิบคุลากรศกัยภาพสงูและสง่เสรมิ           
ให้บคุลากรดงักลา่ว ไปท าการเรยีนการสอน               
การวจิยั และการสรา้งนวตักรรมในหนว่ยงานอืน่
ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และชมุชน โดยใหถ้อืวา่เปน็
การปฏบิตัหินา้ที ่ในสถาบนัอดุมศกึษาตน้สงักดัและ
ให้ไดร้บัคา่ตอบแทน ตลอดจนสามารถน าผลงาน
มาใชใ้นการยืน่ขอต าแหนง่ทางวชิาการได ้

ให้บคุลากรน าผลงานทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัหินา้ที่
ไปหาประโยชนท์างเศรษฐกจิไดโ้ดยอาจม ี        

หรอืไมม่กีารแบง่ผลประโยชนก์บั
สถาบนัอดุมศกึษาทีต่นสงักดั ตามระเบยีบของ

สถาบนัอดุมศกึษาตน้สงักดัของตน

พัฒนาระบบการบรหิารจดัการสถาบนัอดุมศกึษา 
กลไกการเงนิและงบประมาณ โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืนวตักรรมอืน่ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม

หลกัการจดัการอดุมศกึษา และเพือ่ใหเ้กดิ                    
ธรรมาภบิาล รวมทัง้พฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากร

ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก
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มาตรการท่ัวไป

หมวด 2 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน



1
ให้ทุนหรอืสนับสนุนให้บุคลากร          
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติ
หน้าท่ีในต่างประเทศหรอื               

ในหน่วยงานท่ีมีชือ่เสียงระดับโลก
ท้ังในภาครฐัและภาคเอกชน                

โดยให้ถือว่า เป็นการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและ
ให้ได้รบัค่าตอบแทน ตลอดจน

สามารถน าผลงานมาใชใ้นการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้

2
ส่งเสรมิการดงึดดูบุคลากร                 

ซ่ึงมีความสามารถสูงท้ังท่ีมีหรอืไม่มี
สัญชาติไทย ให้เข้ามาด าเนินการวิจัย

และสรา้งนวัตกรรมในประเทศ                    
เป็นท่ีปรกึษาโครงการวิจัยและ

นวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจต่างๆ และ 
การได้รบัค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืน 
ในอัตราท่ีแขง่ขนักับต่างประเทศได้ 

รวมท้ังส่งเสรมิให้บุคลากรซ่ึงมีหรอืไม่มี
สัญชาติไทยด าเนินการวิจัยและสรา้ง
นวัตกรรมในต่างประเทศเพ่ือให้ได้
งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ

ส่งเสริม นิสิต นักศึกษา และบุคลากรท่ีมี
ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ให้ได้รับ     
การพัฒนาความสามารถ โดยมีหน่วย             

หรือกลไกในการเพาะบ่มความสามารถพิเศษ
ของนิสิต นักศึกษา และบุคลากร รวมถึง          

มีการให้ทุนส าหรับบุคคลดังกล่าว               
เพ่ือสนับสนุนอยา่งเพียงพอและเหมาะสม

มาตรการเฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ตามข้อเสนอแนะของ กกอ.

3

4

มาตรการพิเศษ



หมวด 3 การประเมินคุณภาพ

• คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา 
ก าหนดมาตรฐานการอุดมศกึษา               
ที่สอดคล้องกบัการจดักลุ่ม
สถาบันอุดมศกึษาเพ่ือประโยชน์ในการ
ประเมินคณุภาพ ของสถาบันอุดมศกึษา
ตามกฎกระทรวงน้ี

• คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา
ประเมินคณุภาพการปฏบัิติตามพันธกจิ
หลักและยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศกึษาตามมาตรฐาน               
การอุดมศกึษาทีก่ าหนด

กรณีสถาบันอุดมศกึษาไมผ่่านการประเมนิตามวรรคหน่ึง 
ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา ให้ค าแนะน า           
และให้ความชว่ยเหลือแกส่ถาบันอุดมศกึษาน้ันเพ่ือปรับปรุง
การด าเนินการ ให้เป็นไปตามพันธกจิหลักและยุทธศาสตร์
ภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา
ก าหนดซ่ึงต้องไมน้่อยกว่าสองปี โดยอาจมอบหมายให้
ส านักงานปลัดกระทรวงสนับสนุนสถาบันอุดมศกึษา            
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการกไ็ด ้หากสถาบันอุดมศกึษาน้ัน
ไม่สามารถปรับปรุงไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษาเสนอผลการ
ประเมิน ต่อคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพ่ือให้ค าแนะน า
และขอ้เสนอแนะต่อรัฐมนตรีต่อไป



หมวด 4 การปฏิรูประบบควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

1) ปฏิรูปการบรหิารงานบุคคล โดยส่งเสรมิให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขอรบังบประมาณสนับสนุนพิเศษส าหรบั
ให้ทุนพัฒนาคณาจารยแ์ละนักวิจัย การจัดจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษจากต่างประเทศ โดยสามารถเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนในอัตราพิเศษได้ และการใชบุ้คลากรรว่มกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม และภาคเอกชน รวมท้ังส่งเสรมิความก้าวหน้าทางอาชพีของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการและนักวิจัยให้ทัดเทียมกับ ผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการและบรหิาร ท้ังค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์อ่ืนใน
ต าแหน่ง

2) ปฏิรูปเพ่ือการส่งเสรมิผู้ประกอบการรายใหม่ โดยส่งเสรมิให้มีการจัดท า ระบบขอ้มูลด้านวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือให้เอกชนน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์และเปิดโอกาสให้คณาจารย ์นักวิจัย และนักศึกษาเป็น
เจ้าของทรพัยสิ์นทางปัญญาและมีสิทธ ิใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือประกอบกิจการเชิง
พาณิชยห์รอืสาธารณประโยชน์ โดยมีหรอืไม่มีค่าตอบแทน รวมท้ังเป็นผู้จัดการของกิจการใหม่น้ัน

3) ปฏิรูปการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ โดยเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้น มิให้น ากฎหมายว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐัมาใชบั้งคับหรอืให้สถาบันอุดมศึกษาออกระเบียบเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุขึน้ใชเ้อง และให้หน่วยงานของรฐัจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าหรอืบรกิารท่ีเกิดจากการ
ใชผ้ลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังเสนอมาตรการให้ผู้ซ้ือสินค้าหรอืบรกิาร ท่ีใชผ้ลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ได้รบัยกเว้นหรอืลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบุคคลและอากรต่าง ๆ



หมวด 4 การปฏิรูประบบควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

4) ปฏิรูปการลงทนุและการร่วมลงทนุ โดยให้สถาบันอุดมศกึษาลงทนุจดัต้ัง นิติบุคคลหรือร่วมลงทนุ        
กับผู้เป็นเจา้ของผลงานวิจยัหรือนวัตกรรมหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงน าผลงานวิจยั  หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมการลงทนุตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทนุ 

5) ปฏิรูปเพ่ือการถา่ยทอดเทคโนโลยี โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทีม่นิีติสัมพันธ์กบัหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือหน่วยงานภาคเอกชนต้องมขีอ้ตกลงการถา่ยทอดเทคโนโลยี  และให้
สถาบันอุดมศกึษาจัดบุคลากรเพ่ือร่วมในโครงการถา่ยทอดเทคโนโลยีน้ัน 

6) ปฏิรูปดา้นอ่ืนตามทีรั่ฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายก าหนด เพ่ือประโยชน์แห่งการ
พัฒนาสถาบันอุดมศกึษาอย่างต่อเน่ือง การด าเนินการ ตามวรรคหน่ึงอาจก าหนดระยะเวลาในการ
ส่งเสริมไว้ด้วยกไ็ด้



หมวด 5 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา

▪ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิต
ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น ต่อ กกอ. 
เพ่ือเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอให้รฐัมนตรพิีจารณาให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านการอุดมศึกษาและคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน ววน. ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายฯ           
เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาน้ัน เป็นพิเศษ 

▪ สถาบันอุดมศึกษาที ่ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณ ต้องท าข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษากับ สป .                           
โดย สป. อาจก าหนดเงื่อนไขและตัวชี้วัดให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติได้

▪ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประกาศจัดกลุ่ม ต้องจัดสรรให้สอดคล้องกับการจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายฯ เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
การสรา้งนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย โดยให้ท าค ารบัรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการพัฒนาวิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรมกับ  สกสว. ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายฯ



หมวด 6 การติดตามผลสัมฤทธ์ิ

▪ สป. จัดให้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของมาตรการส่งเสริม สนับสนุน 
ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และให้เสนอรายงานต่อ กกอ.                
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีต่อไปทุกปีงบประมาณ 

▪ สป. ต้องใช้ข้อมูลที ่ได้จากการประเมินคุณภาพ หรือข้อมูลที ่ได้จากการประเมินอื ่นมาใช้ประกอบการพิจารณา                        
โดยขอข้อมูลท่ีขอเพ่ิมเติมจากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่ซ ้าซ้อนกับข้อมูลในการประเมินอ่ืน

▪ สป. แจ้งขอ้มูลเก่ียวกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการจัดกลุ่มส่วนราชการหรอืกลุ่มส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัส านักงบประมาณและ สกสว. เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายฯ  เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ ส าหรบั          
การพัฒนาวิทยาศาสตร ์การวิจัยและการสรา้งนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาจากกองทุนส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์            
วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

▪ สป. จัดใหมี้การทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการก าหนดมาตรการส่งเสรมิ 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา อย่างชา้ทุกห้าปี             
เพ่ือน าเสนอต่อ กกอ. หรือ กมอ. แล้วแต่กรณีก่อนน าเสนอรฐัมนตรเีพ่ือพิจารณาต่อไป



ขอบคุณครับ


