
(ร่าง) ค าอธิบายการด าเนินการตามแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 –2567  

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 
(แบบฟอร์มฯ) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และการจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี
ด้านการอุดมศึกษาตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ครอบคลุมวงเงินงบประมาณตามมาตรา 45 (1) (2) (3) แห่ง พ.ร.บ.  
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และมาตรา 17 (2) แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แบบฟอร์มฯ เป็นข้อมูลงบประมาณและเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 
ของสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะเป็น Rolling plan ซึ่งจะมีการปรับงบประมาณและเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทุกปี 
รวมทั้งแบบฟอร์มฯ นี้จะต้องประกอบกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามแบบฟอร์มที่ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ก าหนด 

2. การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแบบฟอร์มทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- 2567 จะต้องแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 

3. แบบฟอร์มฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สศช. บูรณาการกับ
แบบฟอร์มของ สป.อว. เน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น
ของสถาบันอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 2 งบประมาณและเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา ตาม มาตรา 45 (1) (2) แห่ง 
พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 แบบฟอร์มย่อย 

แบบฟอร์มย่อยที่ 1 ข้อมูลงบประมาณตาม มาตรา 45 (1) (2) แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 จ าแนกตามประเภทของงบประมาณ และแหล่งเงิน ประกอบด้วย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ที่เป็นเงินรายได้ เงินกู้ยืม เป็นต้น 

แบบฟอร์มย่อยที่ 2 ข้อมูลจ านวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2567 จ าแนกเป็นสายวิชาการกับสายสนับสนุน ก าหนดหน่วยนับเป็นคน 

แบบฟอร์มย่อยที่ 3 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษารวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567 
จ าแนกตามระดับการศึกษา (Degree) และสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษามีการเรียนการสอนจ าแนกตาม 
ISCED ก าหนดหน่วยนับเป็นคน และให้รวมจ านวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มสาขาวิชาด้ านสังคมศาสตร์  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ขอให้แสดงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือผลิตก าลังคนในสาขาวิชาดังกล่าวตอบสนองตามนโยบายของประเทศ เช่น EECs, First S-CURVE 
& New S-CURVE, Aging Society, SMEs, Start up, เป็นต้น 



แบบฟอร์มย่อยท่ี 4 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน  ได้แก่ 

1) ข้อมูลจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2567 
จ าแนกตามกิจกรรม/รายการ/สาขาวิชา เช่น การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) 
การปรับระบบการศึกษาเพ่ือรองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน (Non-Aged Group) การยกระดับและพัฒนาทักษะใหม่ 
ทักษะแห่งอนาคต (Re-Skills, Up-Skills, New Skills, Future Skill) เป็นต้น ก าหนดหน่วยนับเป็นคน และ
ขอให้แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรดังกล่าว เพ่ือตอบสนองเป้าหมายใด
ของประเทศ 

2) ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่การผลิตบัณฑิต แต่ด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 26 (2) (3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2562 รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของการด าเนินการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
ตามมาตรา 45 (2) แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  

ส่วนที่ 3 งบประมาณและเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 45 (3) แห่ง 
พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และมาตรา 17 (2) แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 แบบฟอร์มย่อย ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรา 45 (3) แห่ง 
พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบกระบวนการ Re-inventing 
University ก่อน 

แบบฟอร์มย่อยที่ 5 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษารวม จ าแนกตามระดับการศึกษา
(Degree) และสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษามีการเรียนการสอนจ าแนกตาม ISCED ก าหนดหน่วยนับเป็นคน
และเงินงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ที่ใช้เพ่ือการผลิต
ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ตามมาตรา 45 (3) แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567 และให้รวมจ านวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสาธารณสุข รวมทั้งแสดงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 
ในการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางสาขาวิชาดังกล่าวตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เช่น Modular Course, การจัดหลักสูตรแบบผสมผสาน, หลักสูตร
การเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (CWIE) เป็นต้น 

แบบฟอร์มย่อยที่ 6 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน  ได้แก่ 

1) ข้อมูลจ านวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) และเงินงบประมาณ 
ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตามมาตรา 45 (3) แห่ง พ.ร.บ. 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่ใช้ในการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 -2567 จ าแนกตามกิจกรรม/รายการ/สาขาวิชา เช่น การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ช่วงชีวิต (Lifelong Learning) การปรับระบบการศึกษาเพ่ือรองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน (Non-Aged Group) 
การยกระดับและพัฒนาทักษะใหม่ ทักษะแห่งอนาคต (Re-Skills, Up-Skills, New Skills, Future Skill)  
เป็นต้น ก าหนดหน่วยนับเป็นคน และขอให้แสดงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
เพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับสูงเฉพาะดังกล่าว โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เช่น Modular 
Course, การจัดหลักสูตรแบบผสมผสาน, หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษาและสถานประกอบการ (CWIE) เป็นต้น 



2) ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา นอกเหนือจาก
กิจกรรมการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งประเภท Degree และ Non Degree ตามมาตรา 45 (3) แห่ง พ.ร.บ.
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพ่ือตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 -2567 โดยระบุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
(Capacity Building) ก าหนดหน่วยนับตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ  

แบบฟอร์มย่อยที่ 7 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการ/กิจกรรม
วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา 17 (2) แห่ง พรบ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 -2567 และเงินงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้ เงินกู้ยืม เป็นต้น โดยระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตามทิศทางพัฒนาประเทศจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดหน่วยนับตามตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรมที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ 

4. ข้อมูลงบประมาณและเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในแบบฟอร์มฯ จะต้องมีความสอดคล้องกับการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งวงเงินงบประมาณ
และ โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการ 

5. แบบฟอร์มฯ เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่ง สป. อว. ภายในวัน เวลา ตามที่
ปรากฏในหนังสือแจ้งไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือที่ สป. อว. จะได้ประมวลเป็นกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีด้านการอุดมศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
สอวช. ครม. และส านักงบประมาณ ตามล าดับ ให้ทันเสนอกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ต่อไป 

6. การจัดท าข้อมูลลงในแบบฟอร์มฯ ดังกล่าว เมื่อกระบวนการในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้ปรับข้อมูลงบประมาณและเป้าหมาย/ตัวชี้วัดในแบบฟอร์มฯ 
ส่วนที่ 3 ตาม มาตรา 45 (3) แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรจริงตาม 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งเพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าเป็นข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษา
กับส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 


