(ร่ า ง) ค าอธิ บายการดาเนินการตามแบบฟอร์ มข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติร าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 –2567
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567
(แบบฟอร์มฯ) จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และการจัดทากรอบวงเงินงบประมาณประจาปี
ด้านการอุดมศึกษาตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. 2562 ครอบคลุ ม วงเงิ น งบประมาณตามมาตรา 45 (1) (2) (3) แห่ ง พ.ร.บ.
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และมาตรา 17 (2) แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบฟอร์มฯ เป็นข้อมูลงบประมาณและเป้า หมาย/ตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567
ของสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะเป็น Rolling plan ซึ่งจะมีการปรับงบประมาณและเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทุกปี
รวมทั้ ง แบบฟอร์ ม ฯ นี้ จ ะต้ อ งประกอบกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ต ามแบบฟอร์ ม ที่ ส านั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กาหนด
2. การจัดทาโครงการ/กิจ กรรม ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแบบฟอร์มทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีและแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 2567 จะต้องแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570
3. แบบฟอร์มฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สศช. บูรณาการกับ
แบบฟอร์ ม ของ สป.อว. เน้ น ความสอดคล้ อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ ช าติแ ละแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ
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
แบบฟอร์ มย่ อยที่ 1 ข้อมูล งบประมาณตาม มาตรา 45 (1) (2) แห่ ง พ.ร.บ.การอุดมศึ ก ษา
พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 จาแนกตามประเภทของงบประมาณ และแหล่งเงิน ประกอบด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ที่เป็นเงินรายได้ เงินกู้ยืม เป็นต้น
แบบฟอร์มย่อยที่ 2 ข้อมูลจานวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –
2567 จาแนกเป็นสายวิชาการกับสายสนับสนุน กาหนดหน่วยนับเป็นคน
แบบฟอร์มย่อยที่ 3 ข้อมูลจานวนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษารวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567
จาแนกตามระดับ การศึกษา (Degree) และสาขาวิช าที่ส ถาบันอุดมศึกษามีการเรียนการสอนจาแนกตาม
ISCED ก าหนดหน่ ว ยนั บ เป็ น คน และให้ ร วมจ านวนนั ก ศึ ก ษาแยกตามกลุ่ ม สาขาวิ ช าด้ า นสั ง คมศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ขอให้แสดงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน
การสอนเพื่อผลิตกาลังคนในสาขาวิชาดังกล่าวตอบสนองตามนโยบายของประเทศ เช่น EECs, First S-CURVE
& New S-CURVE, Aging Society, SMEs, Start up, เป็นต้น

แบบฟอร์มย่อยที่ 4 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูลจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2567
จาแนกตามกิจกรรม/รายการ/สาขาวิชา เช่น การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning)
การปรับระบบการศึกษาเพื่อรองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน (Non-Aged Group) การยกระดับและพัฒนาทักษะใหม่
ทักษะแห่งอนาคต (Re-Skills, Up-Skills, New Skills, Future Skill) เป็นต้น กาหนดหน่วยนับเป็นคน และ
ขอให้แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรดังกล่าว เพื่อตอบสนองเป้าหมายใด
ของประเทศ
2) ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่การผลิตบัณฑิต แต่ดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจของสถาบั น อุดมศึกษาตามมาตรา 26 (2) (3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึ ก ษา
พ.ศ. 2562 รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของการดาเนินการ 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
แบบฟอร์ มย่ อยที่ 5 ข้อมูล จ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษารวม จาแนกตามระดับการศึ ก ษา
(Degree) และสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษามีการเรียนการสอนจาแนกตาม ISCED กาหนดหน่วยนับเป็นคน
และเงินงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อการผลิต
กาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ตามมาตรา 45 (3) แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567 และให้รวมจานวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสาธารณสุข รวมทั้งแสดงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน
ในการผลิ ต ก าลั ง คนระดั บ สู ง เฉพาะทางสาขาวิ ช าดั ง กล่ า วตอบสนองความต้ อ งการของประเทศ โดยมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เช่น Modular Course, การจัดหลักสูตรแบบผสมผสาน, หลักสูตร
การเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (CWIE) เป็นต้น
แบบฟอร์มย่อยที่ 6 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูล จ านวนนักศึกษาหลั กสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) และเงินงบประมาณ
ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่น ดิน และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตามมาตรา 45 (3) แห่ง พ.ร.บ.
การอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2562 ที่ ใช้ ในการผลิ ตก าลั งคนระดั บสู งเฉพาะทางตามความต้ องการของประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 -2567 จาแนกตามกิจกรรม/รายการ/สาขาวิชา เช่น การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ช่วงชีวิต (Lifelong Learning) การปรับระบบการศึกษาเพื่อรองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน (Non-Aged Group)
การยกระดั บ และพั ฒ นาทั ก ษะใหม่ ทั ก ษะแห่ ง อนาคต (Re-Skills, Up-Skills, New Skills, Future Skill)
เป็นต้น กาหนดหน่วยนับเป็นคน และขอให้แสดงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
เพื่อพัฒนากาลังคนระดับสูงเฉพาะดังกล่าว โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เช่น Modular
Course, การจั ดหลั กสู ตรแบบผสมผสาน, หลั กสู ตรการเรียนการสอนในลั กษณะร่ว มผลิ ตระหว่างสถาบั น
อุดมศึกษาและสถานประกอบการ (CWIE) เป็นต้น

2) ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา นอกเหนือจาก
กิจกรรมการผลิตและพัฒนากาลังคนทั้งประเภท Degree และ Non Degree ตามมาตรา 45 (3) แห่ง พ.ร.บ.
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 -2567 โดยระบุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณในการดาเนินการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
(Capacity Building) กาหนดหน่วยนับตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ
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
ตามทิศทางพัฒนาประเทศจากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม กาหนดหน่วยนั บตามตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรมที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ
4. ข้อมูลงบประมาณและเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในแบบฟอร์มฯ จะต้องมีความสอดคล้องกับการ
จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งวงเงินงบประมาณ
และ โครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการ
5. แบบฟอร์มฯ เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่ง สป. อว. ภายในวัน เวลา ตามที่
ปรากฏในหนังสือแจ้งไปยังสถาบัน อุดมศึกษา เพื่อที่ สป. อว. จะได้ประมวลเป็นกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจาปีด้านการอุดมศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
สอวช. ครม. และสานักงบประมาณ ตามลาดับ ให้ทันเสนอกรอบวงเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 ต่อไป
6. การจัดทาข้อมูลลงในแบบฟอร์มฯ ดังกล่าว เมื่อกระบวนการในการจัดทางบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้ปรับข้อมูลงบประมาณและเป้าหมาย/ตัวชี้วัดในแบบฟอร์มฯ
ส่วนที่ 3 ตาม มาตรา 45 (3) แห่ง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรจริงตาม
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งเพื่อใช้ประกอบในการจัดทาเป็ นข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษา
กับสานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

