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1. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (5) 
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3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

3.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
3.2 การผลิตบัณฑิต 
3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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3.6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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(7.5) 
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 4. คุณภาพการให้บริการ 

4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
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(5) 
(5) 

มิติภายใน 30 
 การประเมินประสิทธิภาพ 10 
 5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
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หมายเหตุ กรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้นําค่านํ้าหนักของ

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ไปรวมไว้ท่ี ตัวชี้วัดท่ี 5.2 ร้อยละ 0.5 ตัวชี้วัดท่ี 5.3 ร้อยละ 0.5 
และตัวชี้วัดท่ี 5.4 ร้อยละ 1 

 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 

6. การประหยัดพลังงาน (5) 

 การพัฒนาสถาบัน 20 

 
7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (10) 
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รวม 100 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  



ข 

 

แนวทางการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏบิัตริาชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
1. แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1.1 การจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และเอกสารประกอบ 
 การจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และเอกสารประกอบสถาบันอุดมศึกษาสามารถ

ดาวน์โหลดตัวอย่างจากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ที่  
“http://www.opdc.go.th>ศูนย์ความรู้ >คู่มือการประเมินผลการปฏิบั ติราชการ 

ตามคํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ 2549-2557” 
โดยรายละเอียดและจํานวนของตัว ช้ี วัดใน เอกสารประกอบ  เป็นไปตามกรอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 การระบุระยะเวลาการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อ 6 

วรรคสอง ให้ นับระยะเวลาไม่ เกิน  30วันนับจากวันที่สถาบันอุดมศึกษานําส่งคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการฯ ที่อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี 
ทั้งน้ีต้องไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1.2 การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
 สถาบันอุดมศึกษานําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ

เสนออธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 2 ชุด 

 สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ
ที่อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ชุดให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)เพ่ือนําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาลงนาม 
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 สกอ . ส่งคืนคํารับรองพร้อมเอกสารประกอบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ลงนามเรียบร้อยแล้วจํานวน 1ชุดให้สถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการส่งสําเนาคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพร้อมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ว 
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

 สําหรับสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้นําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่อธิการบดี และนายกสภาสถาบันฯ ลงนามเรียบร้อย
แล้วทั้ง 2 ชุด เสนอปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาหรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี
เพ่ือพิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไปพร้อมน้ีขอให้
สถาบันจัดส่งสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบท่ี  
ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุดด้วย 

 
 

 

 



 
ค

ขั้นตอนการจัดทําเอกสารและการลงนามในคาํรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ . 2557สํ านักงาน  ก .พ .ร .จะใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัว ช้ี วัดของ
สถาบันอุดมศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 

ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา 
แหล่งข้อมูล/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการดําเนินการ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 
นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
และภารกิจหลักของกระทรวง 

กระทรวงต้นสังกัด 
(สํานักงานปลัดกระทรวง) 
ใช้ผลคะแนนจากตัวชี้วัด 
“นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง/กรม” 
 

สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2 
ภารกิจหลักของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
ใช้ผลคะแนนจากตัวชี้วัด 
“นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง/กรม” 
(เฉพาะตัวชี้วัดท่ีเป็นภารกิจหลักระดับ
กรมของ สกอ.) 
 
 

สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการ 



 
ง

ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา 
แหล่งข้อมูล/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการดําเนินการ 

ตัวชี้วัดท่ี 3 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 7 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเกี่ยวกับการบริหารและ 
การจัดการ 
ตัวชี้วัดท่ี 8 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเกี่ยวกับระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ 

ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมิน
คุณภาพตามองค์ประกอบจากระบบ 
CHE QA Online(ท้ังตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
และ สมศ.)  

(1) สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแนวทาง 
การจดัการกระบวนการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายใน ของคู่มือการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ประจาํปีการศึกษาพ.ศ. 2553และจัดทํารายงาน
ประจาํปีท่ีเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในผา่นระบบ CHE QA Online 
ท่ีครบถ้วนท้ังตัวบ่งชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา(องคก์ารมหาชน) (สมศ.) โดย 

 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีใชร้ะบบ 
การเปิด – ปิดภาคการศึกษาตามรอบ 
ปีการศึกษาเดิม (มิถุนายนถึงพฤษภาคมของ 
ปีถัดไป) ต้องจัดทํารายงานเข้าสู่ระบบฯ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2557 

 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีใชร้ะบบ 
การเปิด–ปิดภาคการศกึษาตามอาเซียน 
(สิงหาคมถึงกรกฎาคมของปีถัดไป)ต้องจัดทํา
รายงานเขา้สู่ระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2557 ท้ังนี้ สถาบนัอุดมศึกษา 
ท่ีจะใช้ระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษา 
ตามอาเซียนต้องแจ้งสกอ. ให้ทราบ เพ่ือรองรับ
การดําเนนิงานผ่านระบบ CHE QA Online 

(2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมูล 
ผลคะแนนผลการดําเนินการจาก สกอ. 

ตัวชี้วัดท่ี 4 
คุณภาพการให้บริการ 
4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 
4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อมูลผลการสํารวจความพึงพอใจท่ี
ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

(1) สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท่ี 
1-5 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายละเอียดของการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557ได้ทางเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี 

“http://www.opdc.go.th> 
ศูนย์ความรู้>คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ 
2549-2557” 

ท้ังนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทําข้อมูลได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
ของข้อมูลก่อนจัดส่งด้วย 

 
 
 



 
จ

ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา 
แหล่งข้อมูล/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการดําเนินการ 

(2) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวใน
รูปแบบของไฟล์ข้อมูลหรือแผ่นบันทึกข้อมูลให้
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31มีนาคม 
2557 

หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวัน
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือกรอกลงแบบฟอร์ม 
เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบตัร 
ทําให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. ได้ภายในเวลาท่ีกําหนด ขอให้
สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ 
เนื่องจากหากสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูล
ล่าช้ากว่ากําหนด จะทําให้เกิดปัญหาในการ
จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และคะแนนของ
ตัวชี้วัดท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับจะเท่ากับ 
1.0000 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 5 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง (1) สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 “คําอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” 

(2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมูล 
ผลการดําเนินการจากกรมบัญชีกลาง 

ตัวชี้วัดท่ี 6 
การประหยัดพลังงาน 

ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน(สนพ.) 

(1) สถาบันอุดมศึกษาทําการบันทึกข้อมูลรายงาน
ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.e-report.energy.go.th 
ตามท่ี สนพ. กําหนด โดย สนพ.จะพิจารณา
จากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 
ชนิด คือด้านไฟฟ้า และด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
ของสถาบันอุดมศึกษารายละเอียดตาม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 “คําอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” 

(2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมูลคะแนน
ผลการดําเนินการจาก สนพ. 

 
……………………………………………………. 
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คู่มอืการประเมนิผล 
การปฏิบัตริาชการ 

(รายละเอยีดแต่ละตวัช้ีวดั) 
 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557           2 
 

     
 

 

 

มิติภายนอก 

 การประเมินประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
 
วัตถุประสงค ์:  
 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุต่อ
นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด 

คําอธบิาย :  
 พิจารณาจากผลการประเมินในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
ของกระทรวงต้นสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เกณฑ์การประเมินผล :  
 พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินจากตัวช้ีวัด “นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง/กรม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงต้นสังกัด (สํานักงานปลัดกระทรวง) 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2  ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
น้ําหนัก : ร้อยละ 10 
 

วัตถุประสงค ์:  
 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีส่วนร่วม
รับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้ง เพ่ือให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

คําอธบิาย :  
 พิจารณาจากผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เกณฑ์การประเมินผล :  
 พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินจากตัวช้ีวัด “นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง/กรม” ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(เฉพาะตัวช้ีวัดที่เป็นภารกิจหลักระดับกรมของ สกอ.) 
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ตัวชี้วัดที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : ร้อยละ 45 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
องค์ประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบ ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
 องค์ประกอบ ที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบ ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 องค์ประกอบ ที่ 4 การวิจัย 
 องค์ประกอบ ที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบ ที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
ทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบ 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันของแต่ละองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็นการประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งช้ี
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศกึษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศกึษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 0 2610 5452 
2. นายเมธัส บรรเทิงสุข โทรสาร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 
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 การประเมินคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากสํานักงานสถิติ

แห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ 
 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) และ 

2. มีงานทําต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังสําเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและ 
ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทําอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 

 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวข้องด้วย 

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังน้ี 

 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  
 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน   
 3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
      ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 
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แนวทางการประเมินผล : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผลเท่าน้ัน ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลควบคู่ไปได้เพ่ือใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายในสถาบัน 
ไม่ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศึกษาต่อสถาบนัอุดมศกึษา  
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธบิาย : 
 นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติ

และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สําหรับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการท่ีลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังน้ี 
1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์

ผู้สอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน  
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การให้บริการด้านวิชาการ และ

การให้บริการทั่วไป  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

แนวทางการประเมินผล : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผลเท่าน้ัน ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลควบคู่ไปได้เพ่ือใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายในสถาบัน 
ไม่ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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แนวทางการจัดทําข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจฯ สําหรับตัวชี้วัดที่ 4.1 และตัวชี้วัดที่ 4.2 

  รายละเอียดในการดําเนินการที่ต้องขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สํานักงาน 
สถิติแห่งชาติสามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและจัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางดังน้ี  

1) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา พร้อมรายช่ือและ
หมายเลขติดต่อของผู้จัดทําข้อมูล (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2)  

2) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีฯ (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกฯ (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 3) 

3) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายช่ือและหมายเลขติดต่อผู้ประสานงานสําหรับการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบฟอร์มที่ 4) 

4) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์/วิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษา 
เฉพาะวิทยาเขต/ศูนย์ที่ มีการเปิดสอนต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น (รายละเอียดปรากฏตาม 
แบบฟอร์มที่ 5)  

ทั้งน้ี หากข้อมูลตามข้อ 3) และข้อ 4) ของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จากข้อมูลเดิมที่จัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่าว และขอให้แจ้งสํานักงานสถิติแห่งชาติให้นําข้อมูลเดิมมาใช้ในการสํารวจต่อไป 

5) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่  

“http://www.opdc.go.th > ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ 2549-2557” 

6) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูล ตามข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 3) และข้อ 4) ในรูปแบบ
ของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบ
จัดทําข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจัดส่งด้วย  

ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันจัดเก็บข้อมูลเพื่อกรอกลงแบบฟอร์มเป็นวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ทําให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในเวลาท่ีกําหนด 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ หากสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากําหนด  
จะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และส่งผลให้คะแนนการประเมินผลของตัวชี้วัดที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ถูกปรับลดลงเป็น 1.0000 คะแนน 

 

  



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557           7 
 

     
 

 

 

เงื่อนไขของการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
เน่ืองจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายใน

การสํารวจฯ ล่าช้ากว่ากําหนด และข้อมูลที่จัดส่งยังขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลรายช่ือ ที่อยู่ และ
หมายเลขติดต่อของบัณฑิตไม่ถูกต้องและ/หรือไม่ทันสมัย ซึ่งทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามเป็นอย่างมาก รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลได้ตัวอย่างที่ตอบแบบสํารวจจํานวนน้อยมาก ดังน้ัน สํานักงาน 
ก.พ.ร. จึงกําหนดเง่ือนไขเพ่ือให้การสํารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 กรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจฯ ตามข้อ 1) ข้อ 2) และ 
ข้อ 3) ล่าช้ากว่าวันที่ 31 มีนาคม 2557 จะส่งผลให้คะแนนการประเมินผลของตัวช้ีวัดน้ีถูกปรับลดลง 
เป็น 1.0000 คะแนน 

 กรณีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจฯ ตามข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ขาดความครบถ้วน 
สมบูรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติจะดําเนินการเลือกตัวอย่างและจัดเก็บข้อมูลตามที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง 
ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาจะต้องยอมรับความเบ่ียงเบนและความคลาดเคลื่อนของผลสํารวจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก : กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวนิชา สาทรกิจ 0 2356 9961 
2. นายยุทธชัย อินปา 0 2356 9999 ต่อ 8821 

โทรสาร 0 2281 8279 
Email : me_university@opdc.go.th 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แบบฟอร์มที่ 1 
 

ตารางแสดงจาํนวนบัณฑิตผู้ที่สาํเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556) จําแนกตามกลุ่มสาขา / คณะ 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย์ ................. 
ข้อมูล ณ วันที่.................................

กลุ่มสาขา/คณะ รวมบัณฑิต 
ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษา 
ทั้งส้ิน 

จํานวน 
ผู้ที่สําเร็จ 
การศึกษา 

บัณฑิตท่ีมีงานทํา 
หลังสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตท่ี 
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

บัณฑิตท่ี
มี 

งานทํา
ก่อน/ 
ขณะ
ศึกษา 

บัณฑิตท่ี
ไม่มี 
งานทําทํางาน

น้อยกว่า 
3 เดือน 

ทํางาน
ต้ังแต่ 

3 เดือน 
ขึ้นไป 

รวม 
บัณฑิตท่ีมี
งานทําหลัง

สําเร็จ
การศึกษา 

ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

1. กลุ่มสาขา                    
        คณะ .....                   
        คณะ ......                   

:                   
2. กลุ่มสาขา                    
        คณะ ......                   
        คณะ ......                   

:                   
... กลุ่มสาขา                    
        คณะ ......                   
        คณะ ......                   

:                   
รวม                   

    ผู้จัดทําข้อมูล : นาย/นาง/นางสาว.................  
      ตําแหน่ง.......  
      โทร. ...............    
      E-mail:.............  
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แบบฟอร์มที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคปกติ   ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ 

มือถือ ท่ีบ้าน ท่ีทํางาน

นาย/นาง/นางสาว...........................................

ตําแหน่ง........................................................
โทร. .............................................................
โทรสาร..........................................................
E-mail address:..............................................

ผูจั้ดทําข้อมูล :

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้
e-mail address

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  .............................................. วิทยาเขต / ศนูย์ ............................................

ตารางแสดงรายชื่อบัณฑิตผูท่ี้สําเร็จการศกึษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)
( เฉพาะรายชื่อบัณฑิตท่ีมีงานทําตัง้แต ่3 เดอืนขึ้นไป หลังจบการศกึษา )

ลําดับท่ี คณะกลุ่มสาขา ช่ือและท่ีอยู่สถานท่ีทํางานช่ือ - นามสกุล ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้
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แบบฟอร์มที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ ..................................

ภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1. กลุ่มสาขา ............................

        คณะ ..............................

        คณะ ..............................

:

2. กลุ่มสาขา ............................

        คณะ ..............................

        คณะ ..............................

:

:

:

:

:

:

...กลุ่มสาขา ...............................

     คณะ ...................................

     คณะ ...................................

:

รวม

หมายเหตุ * ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลวิทยาเขต/ศูนย์ที่มีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น

นาย/นาง/นางสาว...........................................
ตําแหน่ง........................................................
โทร. .............................................................

ปี 5    ขึ้นไป ปี 4 ปี 5    ขึ้นไป

ผูจ้ัดทําข้อมูล :

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3

ตารางแสดงจํานวนนิสิตนักศกึษาที่กําลังศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   จําแนกตามกลุ่มสาขา / คณะ  หลักสูตร และชั้นปี

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  .............................................. วิทยาเขต / ศนูย์ ............................................
 

กลุ่มสาขา / คณะ รวมทั้งสิ้น
รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

 
10 
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แบบฟอร์มที่ 4 
 

 
  

ขอ้มลู ณ วนัที่......................

ชือ่-สกลุ หมายเลขตดิตอ่
▪ การสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ*
1.นาย/นาง/นางสาว.................. โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ตําแหน่ง..............................E-mail adress: ................................................

2.นาย/นาง/นางสาว.................. โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ตําแหน่ง..............................E-mail adress:................................................

▪ การสํารวจความพงึพอใจของนสิตินักศกึษา*
1.นาย/นาง/นางสาว.................. โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ตําแหน่ง..............................E-mail adress: ................................................

2.นาย/นาง/นางสาว.................. โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ตําแหน่ง..............................E-mail adress: ................................................

หมายเหตุ

* กรณีสถาบันอดุมศกึษามวีทิยาเขต/ศูนย์หลายแห่ง สามารถระบุรายชือ่และหมายเลขตดิต่อ

ของผูป้ระสานงานจําแนกรายวทิยาเขต/ศูนย์ เพือ่ความสะดวกในการประสานการจัดเก็บขอ้มลู

รายชือ่และหมายเลขตดิตอ่ของผูป้ระสานงาน
สถาบนัอดุมศกึษา.........................................
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แบบฟอร์มที่ 5 

 
 

  

ขอ้มูล ณ วันที.่.....................

วทิยาเขต/ศูนย ์ ท ีอ่ยู่และหมายเลขตดิต่อวทิยาเขต/ศูนย ์

ทีอ่ยู่.................................................................

โทร. ............. โทรสาร.............

หมายเหตุ * ขอใหส้ถาบันอุดมศกึษากรอกขอ้มูลวทิยาเขต/ศูนย์ทีม่กีารเปิดสอนตัง้แต่ระดับปริญญาตรีข ึน้ไปเท่านัน้

1. วทิยาเขต/ศูนย์………………….

ตารางแสดงขอ้มูลเกีย่วกบัวทิยาเขต/ศูนย์

ของสถาบนัอุดมศกึษา.........................................
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มิติภายใน 

 การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 5  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเปน็  2 กรณี ดังตาราง 
 

กรณีที่ 1  สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 1 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 1 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1 

 

กรณีที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 1.5 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 1.5 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 2 

 

ตารางแสดงสดัส่วนน้ําหนัก (ร้อยละ 5) 

กรณีที ่
งบประมาณประจําป ี

รวม รายจ่ายลงทนุ รายจ่ายภาพรวม แผน 6 เดือนแรก 12 เดือน 
กรณีที่ 1 2  1  1  1 5 
กรณีที่ 2 - 1.5 1.5 2 5 
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ตัวชี้วัดที่ 5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
น้ําหนัก : ร้อยละ 2 

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับ 
ไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ 

สูตรการคํานวณ :  

 
                                เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย    x 100 
                                วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ  Y  ต่อ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X-2Y X-Y  X  X+Y  X+2Y 
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เงื่อนไข :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ X ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน
ตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคํานวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554  2555  2556 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 79.15 72.79 66.27 .... 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและ 
วิทยาเขต จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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แนวทางการประเมินผล : 
ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายใน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ  

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น 
1) แบบจั ดทํ าแผน /ราย งานผลการใช้ จ่ าย

งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตาม  
งบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
(แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลง
รายก ารงบป ระม าณ รายจ่ าย  ประ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจ 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 
น้ําหนัก : ร้อยละ ... (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก จะใช้อัตรา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต 
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีไม่รวม 
เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

สูตรการคํานวณ :   
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X-2Y X-Y  X  X+Y  X+2Y 

เงื่อนไข :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ X   
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม

ระหว่างปีงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่สํานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคํานวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

             เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 
                      ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557              x 100 
             วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

ร้อยละ 48.78 51.71 49.20 50.53 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและ
วิทยาเขต ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS)  

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบนัอุดมศกึษา 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผล

จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ซึ่ งจ ะ ใช้ ข้ อ มู ล ผลก าร เบิ ก จ่ าย เงิน
งบป ระมาณ รายจ่ ายภ าพ รวมของ
สถาบัน อุดมศึกษา  ทั้ งที่ เบิ ก จ่ายใน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เงิน งบประมาณ ของ 

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ รายจ่ าย  ประจํ า ปี งบป ระมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ  
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ตัวชี้วัดที่ 5.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 
น้ําหนัก : ร้อยละ ... (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 
คําอธบิาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต 
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวม 
เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
คํานวณ 

สูตรการคํานวณ :   
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X-2Y X-Y  X  X+Y  X+2Y 

 
เงื่อนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ X ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณ       
ที่สํานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคํานวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

            เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 
                 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557               x 100 
            วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554  2555  2556 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

ร้อยละ 95.76 94.58 90.27 ..... 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     ผล

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษา     และ
วิทยาเขต ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบนัอดุมศึกษา 

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผล
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ซึ่ งจ ะ ใช้ ข้ อ มู ล ผลก าร เบิ ก จ่ าย เงิน
งบป ระมาณ รายจ่ ายภ าพ รวมของ
สถาบัน อุดมศึกษา  ทั้ งที่ เบิ ก จ่ายใน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เงิน งบประมาณ ของ 

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ รายจ่ าย  ประจํ า ปี งบป ระมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ  
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ตัวชี้วัดที่  5.4  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
น้ําหนัก :  ร้อยละ ... (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 
คําอธบิาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเป็นแผนต้ังต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้ว
จะต้องติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสท่ี 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2557 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ
วงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

สูตรการคํานวณ  : 
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 กําหนดให้  X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่
สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 

  Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X-2Y X-Y  X  X+Y  X+2Y 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       22 
 

     
 

 

เงื่อนไข :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ X    

ระดับ 4 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ X+Y และระดับ 5 คะแนน เท่ากับ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ X+2Y 

ตัวอย่าง สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 
315 ล้านบาท โดยได้ทําแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้สํานักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ  
(แผนต้ังต้น) ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน 
ซึ่งหน่วยงานประเมินผลแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการ 
ใช้จ่ายเงิน (แผนปรับปรุง) ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาส เป็นดังน้ี 

 
รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้น 

แผนต้ังต้น  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 
ผลการเบิกจ่าย (2) 39 69 74 115 297 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน 

(2) / (1) * 100 
97.50 92.00 94.87 100  

  
ดั ง น้ัน  เมื่ อคํ านวณค่ าเฉลี่ ยร้อยละของทั้ ง 4  ไตรมาส  คิด เป็นผลการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาเท่ากับ (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยู่ที่ระดับคะแนน  
5 คะแนน 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน
ตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคํานวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554  2555  2556 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ร้อยละ - - 96.18 ..... 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและ
วิทยาเขต จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบของสํานักงบประมาณและระบบ GFMIS 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : สาํนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 

แนวทางการประเมินผล : 
ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบนัอุดมศกึษา 

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผล
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ซึ่ งจ ะ ใช้ ข้ อ มู ล ผลก าร เบิ ก จ่ าย เงิน
งบป ระมาณ รายจ่ ายภ าพ รวมของ
สถาบัน อุดมศึกษา  ทั้ งที่ เบิ ก จ่ายใน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูล
แ ผ น ก าร ใ ช้ จ่ า ย งบ ป ระ ม าณ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาจากระบบของสํานัก
งบประมาณและระบบ GFMIS 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เงิน งบประมาณ ของ  

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ รายจ่ าย  ประจํ า ปี งบป ระมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ  

  



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       24 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่  6  การประหยัดพลังงาน 
หน่วยวัด  : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 
น้ําหนัก  :  ร้อยละ 5 
คําอธิบาย  :  

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิงของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทําให้ต้องพ่ึงพาพลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่ม
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดใน 
ทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดําเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลด
รายจ่ายของประเทศโดยลดการนําเข้านํ้ามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  
 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง   

 สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 
1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

 กําหนดให้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของหน่วยงานนั้น ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานน้ัน เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จํานวนบุคลากร เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  
(kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของหน่วยงานน้ันและ 
มีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2555 
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- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU หมายถึง จํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้
ไปจริงในกิจการของหน่วยงาน  ต้ั งแต่ วันที่  1 ตุลาคม  2556 ถึง 
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหน้ีการใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้น้าํมันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 
ปริมาณการใช้น้ํามันจริง 

 กําหนดให้  
- ปริมาณการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง
มาตรฐาน  (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ํามัน
เช้ือเพลิงที่ควรจะเป็นของหน่วยงานน้ัน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 
กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงของหน่วยงานนั้น เช่น พ้ืนที่รับผิดชอบ (ตาราง
กิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น้ํามัน
เช้ือเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของ
หน่วยงานน้ันและมีการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนน้ํามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของหน่วยงาน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบ
โอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหน่วยของ
เช้ือเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันในแต่ละเดือน แล้ว
นําไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 
กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 
1 ลิตร มีน้ํามันเบนซินอยู่ 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามัน
ดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 
100% นั้น การคํานวณปริมาณการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง ระบบจะ
ประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณนํ้ามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เท่านั้น 
ตามสูตรการคํานวณดังต่อไปนี้: 
AFU =  ปริมาณน้ํ ามันเบนซิน+ปริมาณ นํ้ามันดีเซล+ (0.90 x 

ปริมาณน้ํามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน้ํามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงาน

ทั้งหมดที่เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา  
ทั้งที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในอ่ืนของสถาบันอุดมศึกษาที่ 
ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะต้ังอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษา 
ต้นสังกัด โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละ
ระดับ ดังน้ี 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  
ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557

0.2500

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจําปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557

0.2500

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ

คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนน 

ที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีค่าน้อยกว่า    

-0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที ่3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศกึษาทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสถาบันทั้งหมด / จํานวนหน่วยงานในสถาบันทัง้หมด) 
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2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านนํ้ามัน
เช้ือเพลิงของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2557 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง มากกว่า 0  
สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีค่า

น้อยกว่า -0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา  
ค. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ง. พิจารณาให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศกึษาทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสถาบันทั้งหมด / จํานวนหน่วยงานในสถาบันทัง้หมด) 
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แผนภาพแสดงการใหค้ะแนนในระดับท่ี 3, 4 และ 5 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล :   

1)  สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่หน่วยงานได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่าน้ัน ในการประเมินระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364  

AEU > 90% SEU

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ 50 

AEU < 90% SEU 
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2)  หน่วยงานต้องส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น.  

3)  สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาส่งถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  
15 ธันวาคม 2557 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ํามัน
เช้ือเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่  
30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. 

4)  การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

สถาบันอุดมศึกษา  
หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่รวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่ 
ส่วนราชการ 

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่ มี ฐานะเทียบเท่ าคณะในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใน
อ่ืนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะต้ังอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผล 
การดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 
สถาบัน อุดมศึกษาที่ มี จํ านวนหน่วยงานในสั งกัดและห รือใน พ้ืนที่ ที่ รับผิดชอบมาร่วม 
ในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 
เท่าของคะแนนที่ ได้รับ โดยสถาบันอุดมศึกษาน้ัน จะต้องมีหน่วยงานท่ีรายงานข้อมูลผ่าน  
www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
หน่วยงานท้ังหมด  

- ตัวอย่าง: สถาบันอุดมศึกษา A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงาน
ข้อมูลครบทุกขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนต้ังต้นเฉลี่ย 4.2634 
คะแนน และได้คะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุป
คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล : 
1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
มีการติดตามและรายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - กันยายน 
2557) ตามรูปแบบที่ 
สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานลดการใช้พลังงานของหน่วยงาน 

ประจําปีงบประมาณ 2557 ที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามใน
คําสั่งในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

2) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ 2557 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
สําเนาหนังสือแจ้งเวียนให้ภายในหน่วยงานรับทราบและ
ปฏิบัติ 

3) เอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใช้พลังงานของ
หน่วยงานเก่ียวกับการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจําปีงบประมาณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มนีาคม 2557) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - กันยายน 2557) และหลกัฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหน้าหน่วยงาน 

 ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2556  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ สํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจกิายน 2557 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ 
ซึ่งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือลําดับคร้ังของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       31 
 

 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน
  

การติดตามและรายงานผลการดําเนนิการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
2.1 มีการรายงานข้อมูล

พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้
ไฟฟ้าประจําปี
งบประมาณ 2557 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
กําหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ

การใช้พลังงานของหน่วยงาน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 
2557 รวม 12 เดือน 

 ทั้งน้ี “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช่น  จํานวนบุคลากร

ภายใน  (มาทาํงาน ลา ไปราชการ) จํานวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เข้ามาใช้บริการ) จํานวนนักเรียน จํานวน
เตียงคนไข้ จํานวนช่ัวโมงการทํางาน ขนาดพ้ืนที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ต้ัง พ้ืนที่ของอําเภอที่ต้ัง พ้ืนที่ของ
จังหวัดที่ต้ัง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน 
ตามข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
 

  * เมื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะ
คํานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของหน่วยงาน ตาม
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว้ 

* การจัดทําข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
นั้น สนพ . ได้จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน ขอให้
หน่วยงานปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดทําข้อมูลและ
รายงานผลตามตัวช้ีวัด” กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน
อาชีวศึกษา ที่ สนพ. จัดทําขึ้น ตามเอกสารแนบท้าย หรือ 
download ได้ที่ 

     www.e-report.energy.go.th/eui 2557/handbook/ 
 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2557

ด้านไฟฟ้า

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 
 2.2 มีการรายงานข้อมูล

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
ประจําปีงบประมาณ 
2557 ครบถ้วน 12 
เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) ใบแจ้งหน้ีการใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  

หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของหน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลจริงทีเ่กิดขึ้นในแต่ละ
เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กนัยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ที่ใช้จรงิ
ในกิจการของหน่วยงาน ตามข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ 
สนพ. ออกแบบไว้  

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557

ด้านไฟฟ้า

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

*   หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 
และ 5 

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลการคํานวณ EUI 

ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน 

ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงานรายงานให้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

2) สูตรการคํานวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU*
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)  

 
รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดทาํข้อมูลและรายงานผลตามตัวช้ีวัด xx” ที่ 
สนพ. จัดทําขึน้ 

4 มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 
  

 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านไฟฟ้า 
ขั้นที่ 3 EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000 

คะแนน
ขั้นที่ 4 EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000 

คะแนน
ขั้นที่ 5 EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000 

คะแนน
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน
  

  หมายเหตุ: 
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 หน่วยงานจะ

ได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 
   วิธีการใหค้ะแนนของสถาบนัอุดมศึกษา 
  ค ะ แ น น ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก า รป ระห ยั ด พ ลั ง ง าน ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานท้ังหมดที่
เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใน
อ่ืนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
ต้ังอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ดังน้ี 
(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) นําคะแนนที่แต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการ
ประเมินตามข้อ 1) มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหา
ค่าคะแนนเฉลีย่ตามสูตรการคํานวณดังต่อไปนี้ 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 
จํานวนหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสรุป

ผลการดําเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวช้ีวัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐาน
ที่เก่ียวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว้ ณ สถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 
2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2556 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2556 - 
มีนาคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2557 
- กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานลดการใช้พลังงาน, แผนปฏิบัติการ

ลดใช้พลังงาน, ภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือสําเนา
หนังสือแจ้งเวียนภายในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ, 
พร้อมทั้งเอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใช้
พลังงาน เป็นเอกสารชุดเดียวกับการติดตามและรายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

 ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2556  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่หน่วยงานบันทึกการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้า 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 
  

การติดตามและรายงานผลการดําเนนิการตาม
มาตรการประหยัดน้ํามัน

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 
2.1 มีการรายงานข้อมูล

พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้น้ํามันเช้ือเพลิง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น้ํามันเช้ือเพลิง
ประจําปีงบประมาณ 
2557 ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
กําหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน  
12 เดือน นับต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 
2557 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ

การใช้พลังงานของหน่วยงาน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่
ละเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กนัยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

 ทั้งน้ี “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 
ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช่น  จํานวนบุคลากร

ภายใน  (มาทาํงาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น 
ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง

จากตัวจังหวัดที่ต้ัง พ้ืนที่ของอําเภอที่ต้ัง พ้ืนที่ของ
จังหวัดที่ต้ัง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน 
ตามข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ 
เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

 * เมื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะคํานวณ
ปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐานของหน่วยงาน ตาม
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว้ 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้น้ํามันของหน่วยงาน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557

ด้านน้ํามัน

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 
 2.2 มีการรายงานข้อมูล

ปริมาณการใช้น้ํามัน
เช้ือเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ 2557 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) ใบเสร็จค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อ และใบสั่งจ่าย

น้ํามันเช้ือเพลิงให้กับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันใน 
แต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการ
ใช้น้ํามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ทีใ่ช้จริงในยานพาหนะของ
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลที่เกิดขึน้ใน
แต่ละเดือน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กนัยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมลูปริมาณการใช้น้าํมันเช้ือเพลิง (ลิตร) ทีใ่ช้จริงใน
ยานพาหนะของหน่วยงาน ตามข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว้  

 

  

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามัน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2557

ด้านน้ํามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

*   หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 
และ 5 

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลการคํานวณ EUI 

ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน 

ตามขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงานรายงานให้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

2) สูตรการคํานวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน
เช้ือเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU*
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใช้น้ํามันจริง (ลิตร)  
  
รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดทาํข้อมูลและรายงานผลตามตัวช้ีวัด xx” ที่ 
สนพ. จัดทําขึน้ 

4 มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2557 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 
  

 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านน้ํามัน 
ขั้นที่ 3 EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000 

คะแนน
ขั้นที่ 4 EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000 

คะแนน
ขั้นที่ 5 EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000 

คะแนน
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน
  

  หมายเหตุ: 
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

น้ํามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ ์
- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 

หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 
คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 
   วิธีการใหค้ะแนนของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหลายหน่วยงาน
  ค ะ แ น น ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก า รป ระห ยั ด พ ลั ง ง าน ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานท้ังหมดที่
เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใน
อ่ืนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
ต้ังอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ดังน้ี 
(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) นําคะแนนที่แต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการ
ประเมินตามข้อ 1) มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด แล้วหา
ค่าคะแนนเฉลีย่ตามสูตรการคํานวณดังต่อไปนี้ 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 
จํานวนหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสรุป

ผลการดําเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวช้ีวัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐาน
ที่เก่ียวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว้ ณ สถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 

 โทรสาร 0 2612 1374 
Email : chananan@eppo.go.th 
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 การพัฒนาสถาบัน  
ตัวชี้วัดที่ 7  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 10 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
องค์ประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 7  
การบริหารและการจัดการ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553  
ทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็น 
การประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศกึษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศกึษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 0 2610 5452 
2. นายเมธัส บรรเทิงสุข โทรสาร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่ 8  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 10 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
องค์ประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
ทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 
แนวทางการประเมินผล :  
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็น 
การประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศกึษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศกึษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 0 2610 5452 
2. นายเมธัส บรรเทิงสุข โทรสาร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 
 

 

--------------------------- 
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รายละเอียดผู้รับผิดชอบและดาํเนินการตามตัวชีว้ดัท่ี 1  2  3  7  และ 8 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1  นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 
หมายเหตุ :  ไม่ต้องดําเนนิการเนื่องจากใชผ้ลการดําเนนิงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2  ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หมายเหตุ :  ไม่ต้องดําเนนิการเนื่องจากใชผ้ลการดําเนนิงานของ สกอ. 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
 3.1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 3.2  การผลิตบัณฑิต 
 3.3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 3.4  การวิจัย 
 3.5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 3.6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
  
ตัวช้ีวัดที่ 8 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
      
หมายเหตุ : ตัวชี้ วัด ก.พ .ร. ทั้ง 3 ตัวชี้ วัดนี้(3 7 และ 8) ไม่ได้จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบและดําเนินการตามตัวชี้ วัด เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย              
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online 
 






