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ค ำชี้แจง
กำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

(ตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564)

ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดท าโครงการ    
พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยเพื่อตอบสนองประเทศท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัย เป็น     
แนวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-based Economy และแก้ไขปัญหาหลักในระบบ
อุดมศึกษาโดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา โดยโครงการฯ 
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับอุดมศึกษาท่ีเสนอผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพของสถาบัน 
2) สร้างกลุ่มประเภทตามสถาบันตามศักยภาพ และ 3) มหาวิทยาลัยไทยสามารถเทียบเคียงในระดับ
สากล

เพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาฯ ให้เป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงได้มีประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาท าการประเมินตนเอง และเลือกการสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง 
ประกอบด้วย 

(1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
(2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
(4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
(5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ
(6) กลุ่มอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
พร้อมจัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคน

ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น ให้
สอดคล้องกับกลุ่มท่ีเลือกสังกัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และหรือกรณีสถำบันอุดมศึกษำที่ไม่ได้สังกัดกลุ่มใด
ตำมกฎกระทรวงนี้  ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 19 คือ ด ำเนินกำรตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์  และแผน
ด้ำนกำรอุดมศึกษำ  รวมถึงภำรกิจ  วัตถุประสงค์   และพันธกิจตำมกฎหมำยจัดตั้ ง 
สถำบันอุดมศึกษำ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาตรา 45(1) และ 45 (2) ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ .ศ.2562 งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น จาก
งบประมาณประจ าปี



มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้มีการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยมีการประมวลข้อมูลอย่างรอบด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็นการสร้างขึ้นตามบริบทของมหาวิทยาลัยปิด ไมส่อดคล้องกับมหาวิทยาลัยเปิดท่ีใช้ระบบการศึกษา
ทางไกล เช่น 

กำรจัดกลุ่ม 1 กลุ่มพัฒนำกำรวิจัยระดับแนวหน้ำของโลก  ตัวชี้วัดท่ีประเมินในกลุ่มนี้ เช่น 
เร่ืองชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเน้นอ้างอิงตามสถาบันการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World ซึ่งในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเปิดท่ัวโลกก็
ไม่มีการจัดระบบแบบนี้ ขณะท่ีการด าเนินงานท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็น 1 ใน 5 
ของโลก ท่ี ในการก่อตั้ งครั้ งแรก มหาวิทยาลัย ท่ี ได้ รับการ แนะน าจาก UNESCO ให้ เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยถือว่า มสธ. เป็นผู้น ำมหำวิทยำลัยเปิดใน
เอเชียแปซิฟิค เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเปิดในภูมิภาคนี้ได้น าเอารูปแบบการเรียนการสอนของ มสธ.
เป็นต้นแบบ ไม่ว่ าจะ เป็นมหาวิทยาลัยเปิดของอินโดนี เซีย อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเคยได้รับรางวัลจากสมาคม Word Distance Education รางวัล 
Award of Excellence ในการประชุมครั้งที่ 17 ของ World Conference of the international 
Council for Distance Education จัด ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2538 และได้รับการ
ยกย่องในบทความของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศอังกฤษ เรื่อง การวิเคราะห์ Mega 
Universities ว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีนักศึกษาเป็นจ านวนมาก

กำรจัดกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม ตัวชี้วัดท่ีประเมินใน
กลุ่มนี้ เช่น การน าเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เข้าไปอยู่ในกลุ่มการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกือบท้ังหมด ซึ่งขณะที่นักศึกษาและบัณฑิต มสธ. เป็นผู้ท่ีท างานและมีอาชีพ
อยูแ่ล้ว

กำรจัดกลุ่ม 3 กลุ่มพัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ แต่
เป็นการพัฒนาในลักษณะภาพรวมของคนไทยที่อยู่ทั่วประเทศ และอยู่ในต่างประเทศ แต่ไม่ได้มี
บทบาทในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ัวไป 

กำรจัดกลุ่ม 5 กลุ่มผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพและสำขำจ ำเพำะ ตัวชี้วัดท่ีประเมินใน
กลุ่มนี้ เช่น ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา จากสถิติ นักศึกษา 
ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย ประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้มีงานท าหรือประกอบอาชีพมาก่อนแล้ว

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ .ศ.2521 
พบว่า การเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศนั้น ไม่สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ได้ เช่น มาตรา 5 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียนของตนเอง หรือมาตรา 6 การให้การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะต้องใช้ระบบสื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือวิธีการอื่น
ท่ีให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาเข้าชั้น เรียนตามปกติ และการก าหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก



มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสทางการศึกษา มีผู้เรียนทุกกลุ่ม
อาชีพ ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาสและผู้ต้องขัง
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนคนไทยได้โอกาสทางการศึกษาท่ีกว้างขวางมากขึ้น เช่น 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรและเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีได้ หรือการจัดการศึกษาให้กลุ่มผู้ต้องขังเพื่อพัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดท่ีน าระบบการจัดการศึกษาทางไกลมา
ใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับทุก ๆ คน (EDUCATION FOR ALL) ซึ่งถือเป็น
สมรรถนะหลักท่ียิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยท่ีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยไม่สามารถ
เลียนแบบได้ จากพัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และการพัฒนาต่อยอดในอนาคตจากนี้ไป 
มหาวิทยาลัยจะน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนระบบการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย จะ
มุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้มีเอกลักษณ์ ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ด้วย
การพัฒนาเอกสารการสอนและสื่อการเรียนรู้ท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิท่ัวประเทศมาร่วมกันพัฒนา และมี
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปเป็น Digital University มีระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์สมบูรณ์แบบ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) รวมท้ังเสริม
ห้องเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Virtual laboratory ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของสังคมท่ีเปล่ียนไป 

เมื่อน ามาพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวท้ังหมด ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
8/2564 วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 จึงมีมติเลือกให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด าเนินการตามข้อ 
19 ของกฎกระทรวงฯ ท้ังนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาตนเองตามพระราชบัญญัติและก าหนด
ทิศทางของตนเองในอนาคต ภายใต้ศักยภาพ (Potential) และผลการด าเนินงาน (Performance) 
ของมหาวิทยาลัยท่ียังสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในรูปแบบความเป็น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินการตอบสนองพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ท่ีว่า “ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยในระบบเปิด ยึด
หลักกำรศึกษำตลอดชีวิต มุ่งพัฒนำคุณภำพของประชำชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐำนะแก่ผู้ประกอบ
อำชีพและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำต่อส ำหรับทุกคน เพื่อสนองควำมต้องกำรของบุคคลและ
สั งคมด้ วยกำร จัดระบบกำรเรี ยนกำรสอนทำงไกล ซึ่ ง ใช้สื่ อกำรสอนทำงไปรษณีย์ 
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีกำรอื่นที่ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่ต้องเข้ำช้ันเรียนตำมปกติ ”



สรุป มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชไม่ได้เลือกจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ ตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ท่ีมีให้เลือก 5 กลุ่ม แต่เลือกตามข้อ 19 ของ
กฎกระทรวงฯ แทน เพื่อที่จะพัฒนำตนเองตำมพระรำชบัญญัติของ มสธ. และก ำหนดทิศทำงเอง
ในอนำคต ภำยใต้ศักยภำพและผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยที่ยังสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประเทศได้ในรูปแบบของ มสธ. ท้ังนี้การตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามข้อ 19 ของ
กฎกระทรวงฯ ไม่ได้ส่งผลท าให้มาตรฐานการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลงแต่ประกาศใด 
เ พ ร า ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ยั ง ค ง เ ป็ น ส่ ว น ร า ช ก า ร ท่ี ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ .ศ . 2521 ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหมด

นอกจากนีแ้ล้วมหาวิทยาลัยยังสามารถขอการสนับสนุนงบประมาณมาตรา 45(1) และ 45 (2) 
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ตลอดจนงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบรายจ่าย
อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากงบประมาณประจ าปีได้ตามปกติ ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมี ทิศทางอย่างชัดเจนตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุ่งมั่นเป็น “มหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ทางไกลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตส าหรับทุกคน”

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช


