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มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ    
ราชการของกระทรวง  

น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด รวมทั้ง เพ่ือให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบ
บูรณาการภายในกระทรวง โดยหน่วยงานภายในให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากผลการประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงต้นสังกัด 

เกณฑ์การประเมินผล :  
พิจารณาจากผลการประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงต้นสังกัด 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2   ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
                ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากผลการประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมายเหตุ :  
             ส าหรับสถาบันการพลศึกษาที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมน าน้ าหนักของตัวชี้วัดนี้ไปรวมไว้กับตัวชี้วัดที่ 1 “ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง” เป็นน้ าหนักร้อยละ 10  
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ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

วัตถุประสงค์   
       เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศในระดับเกณฑ์ที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 

ค าอธิบาย 
 พิจารณาความส าเร็จจากข้อมูลผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องกรอก

ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในระบบ CHE QA Online เพ่ิมเติมจากตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 

 นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาชาวไทยในระดับปริญญาตรี  โท และเอก  ทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศ โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง 

 เกณฑ์การทดสอบ  หมายถึง  ระดับการให้คะแนนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนด  และระดับที่ผ่าน
เกณฑ์คือ ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มหรือเทียบเท่า 

 ภาษาต่างประเทศ  หมายถึง ภาษาอังกฤษ และภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน  +3 (จีน 

ญี่ปุ่น เกาหลีใต)้   
 

การค านวณ 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาต่างประเทศที่ก าหนด X 100 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 80 100 
 
แนวทางการประเมินผล : 

 ประเมินผลจากข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และผลการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษากรอก
ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

 หรือเอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการสัมภาษณ์ผู้จัดท าข้อมูล   
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มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานสถิติแห่งชาติ

เป็นผู้ด าเนินการส ารวจ 
 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ส าหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) และ 

2. มีงานท าตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังส าเร็จการศึกษา  ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่นับรวมผู้ที่
มีงานท าอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 

 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้องด้วย 

 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  
 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน   
 3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
         ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

 
แนวทางการประเมินผล : 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลส ารวจความพึงพอใจจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผลเท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการส ารวจข้อมูลควบคู่ไปได้
เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานของสถาบัน ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายในสถาบันไม่ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการส ารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 5   ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศกึษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 

 นิสิตนักศึกษา หมายถึง  นิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ส าหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 
1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน 

สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน  
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การให้บริการด้านวิชาการ และการ

ให้บริการทั่วไป  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85 

 

แนวทางการประเมินผล : 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลส ารวจความพึงพอใจจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผลเท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการส ารวจข้อมูลควบคู่ไปได้
เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานของสถาบัน ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายในสถาบันไม่ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการส ารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

แนวทางการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจฯ ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 4 และ 5  

 รายละเอียดในการด าเนินการที่ต้องขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ
สามารถก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและจัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดังนี้  

1)  ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา พร้อมรายชื่อและหมายเลข
ติดต่อของผู้จัดท าข้อมูล (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2)  
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2) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีฯ 
(ส าหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฯ 
(รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 3) 

3) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายชื่อและหมายเลขติดต่อผู้ประสานงานส าหรับการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 4) 

4)  ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์/วิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะวิทยาเขต/
ศูนย์ท่ีมีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 5)  

         ทั้งนี้ หากข้อมูลตามข้อ 3) และข้อ 4) ของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิมที่
จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว และขอให้แจ้ง
ส านักงานสถิติแห่งชาติให้น าข้อมูลเดิมมาใช้ในการส ารวจต่อไป 

5) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มข้อมูลได้ทางเว็บไซด์ของส านักงาน ก .พ.ร.  
ที่ www.opdc.go.th > ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ 2547-2555  

6) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลตามตามข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 3) และข้อ 4) ในรูปของแผ่นบันทึก
ข้อมูลให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจัดส่งด้วย 

เงื่อนไขของการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 4 และ 5 

เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการ
ส ารวจฯ ล่าช้ากว่าก าหนด และข้อมูลที่จัดส่งยังขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
ติดต่อของบัณฑิตไม่ถูกต้องและ/หรือไม่ทันสมัย ซึ่งท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นอย่าง
มาก รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลได้ตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจจ านวนน้อยมาก ดังนั้น ส านักงาน ก .พ.ร. จึงก าหนดเงื่อนไข
เพ่ือให้การส ารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 กรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจฯ ตามข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) 
ล่าช้ากว่าวันที่ 30 มีนาคม 2555 ส านักงาน ก.พ.ร. จะน าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับลดคะแนนการ
ประเมินผลตัวชี้วัดลง 

 กรณีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจฯ ตามข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจะด าเนินการเลือกตัวอย่างและจัดเก็ บข้อมูลตามที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง ทั้ งนี้
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องยอมรับความเบี่ยงเบนและความคลาดเคลื่อนของผลส ารวจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  

ส านักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  ส านักงาน ก.พ.ร. 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร E-mail address 

นางสาวอุษา  ปัญญาวดี 0 2356 9969 0 2281 8279 usa@opdc.go.th 
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แบบฟอร์มที่ 1 
 

ตารางแสดงจ านวนบัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554)  
จ าแนกตามกลุ่มสาขา / คณะ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย ์................. 

ข้อมูล ณ วันที่................................. 
กลุ่มสาขา/คณะ รวมบัณฑิต 

ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ทั้งสิ้น 

จ านวน 
ผู้ที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

บัณฑิตที่มีงานท า 
หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตที่ 
ประกอบ

อาชีพอิสระ 

บัณฑิตที่มี 
งานท า
ก่อน/ 
ขณะ
ศึกษา 

บัณฑิตที่
ไม่มี 

งานท า ท างาน
น้อยกว่า 
3 เดือน 

ท างาน
ตั้งแต่ 

3 เดือน ขึ้น
ไป 

รวม 
บัณฑิตที่มีงาน
ท าหลังส าเร็จ

การศึกษา 
ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

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

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

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

:                   
รวม                   

    ผู้จัดท าข้อมูล : นาย/นาง/นางสาว.................  

      ต าแหน่ง.......  

      โทร. ...............  

      โทรสาร......................  

      E-mail:.............  
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แบบฟอร์มที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคปกติ   ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ 

มือถอื ทีบ้่าน ทีท่ างาน

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

ต าแหน่ง........................................................

โทร. .............................................................

โทรสาร..........................................................

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

ผู้จัดท าขอ้มูล :

หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ิดต่อได้
e-mail address

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย์ ............................................

ตารางแสดงรายช่ือบัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554)

( เฉพาะรายช่ือบัณฑิตที่มีงานท าตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป หลังจบการศึกษา )

ล าดับที่ คณะกลุ่มสาขา ชื่อและทีอ่ยูส่ถานทีท่ างานชื่อ - นามสกลุ ทีอ่ยูท่ีส่ามารถติดต่อได้
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แบบฟอร์มที่ 3

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

ภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

1. กลุ่มสาขา ............................

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

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

:

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

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

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

:

:

:

:

:

:

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

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

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

:

รวม

หมายเหตุ * ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมลูวทิยาเขต/ศูนยท์ีม่กีารเปิดสอนตั้งแตร่ะดบัปรญิญาตรขีึ้นไปเทา่น้ัน

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

ต าแหน่ง........................................................

โทร. .............................................................

ตารางแสดงจ านวนนสิิตนกัศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับปรญิญาตรทีีล่งทะเบียนเรยีนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   จ าแนกตามกลุ่มสาขา / คณะ  หลักสูตร และชั้นปี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วทิยาเขต / ศูนย์ ............................................

 

กลุ่มสาขา / คณะ
รวมทั้งสิ้น

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5    ขึ้นไป ปี 4 ปี 5    ขึ้นไป

ผู้จัดท าข้อมูล :

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3
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แบบฟอร์มที่ 4 
 

 

ข้อมลู ณ วนัที่......................

ช่ือ-สกลุ หมายเลขตดิตอ่

▪ การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต*

1.นาย/นาง/นางสาว............................โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ต าแหน่ง.........................................E-mail adress: ................................................

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

   ต าแหน่ง.........................................E-mail adress:................................................

▪ การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา*

1.นาย/นาง/นางสาว............................โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ต าแหน่ง.........................................E-mail adress: ................................................

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

   ต าแหน่ง.........................................E-mail adress: ................................................

หมายเหตุ

* กรณีสถาบันอดุมศึกษามวีทิยาเขต/ศูนย์หลายแห่ง สามารถระบุรายชื่อและหมายเลขติดต่อ

ของผู้ประสานงานจ าแนกรายวทิยาเขต/ศูนย์ เพือ่ความสะดวกในการประสานการจัดเกบ็ข้อมลู

รายช่ือและหมายเลขติดต่อของผู้ประสานงาน

สถาบันอุดมศึกษา.........................................
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แบบฟอร์มที่ 5 

 
 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่......................

วิทยาเขต/ศูนย์ ทีอ่ยู่และหมายเลขติดต่อวิทยาเขต/ศูนย์

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

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

หมายเหตุ * ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลวิทยาเขต/ศูนย์ทีม่ีการเปิดสอนต้ังแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไปเทา่น้ัน

1. วิทยาเขต/ศูนย์………………….

ตารางแสดงขอ้มูลเกีย่วกบัวิทยาเขต/ศนูย์

ของสถาบันอุดมศกึษา.........................................
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มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6   ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก :   2.5 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ งที่ เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเทียบกับ               
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่า ยเงินงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงบประมาณก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องติดตาม
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ท าไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้
จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือ
ภายในเดือนมิถนุายน 2555 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และค านวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
สูตรการค านวณ  : 
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ก าหนดให ้  
X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 
Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMIS     
                       แต่ละไตรมาส  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
85 87.5 90 92.5 95 

หมายเหตุ :  
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 90 และระดับ 

5 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 95 
ตัวอย่าง สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 315 

ล้านบาท โดยได้ท าแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (แผนตั้งต้น) 
ต่อมาเกิดอุทกภัย ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิมจึงได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (แผน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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ปรับปรุง) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 จ านวนทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาสเป็นดังนี้ 

 
รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้น 

แผนตั้งต้น  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 78 40 75 115 308 
ผลการเบิกจ่าย (2) 60 35 85 115 295 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับ

แผน (2) / (1) * 100 
76.92 87.50 113.33 100  

  

ดังนั้น เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาส คิดเป็นผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
เท่ากับ (76.92% + 87.50% + 113.33% + 100.00%) / 4 = 94.44% อยู่ที่ระดับคะแนน 4.7756 คะแนน 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได้ และ
ไม่ได้น าไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณ ที่ประหยัด
ได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผล 

3. กรณีสถาบันอุดมศึกษาน าเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะน ามาใช้ค านวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 
รอ้ยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - - - 

 

เหตุผล :   
เพ่ือให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
  

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  
1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใช้ ข้ อมู ล ในการติ ดตามและ

ประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร า ย จ่ า ย ภ า พ ร ว ม ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่าย
ในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยา
เขตจากระบบการบริหารการเงิน
ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  และ
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบ
ของส านักงบประมาณและระบบ 
GFMIS 
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย 

หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ ได้ รับจั ดสรรเงิน
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น เงินงบประมาณ
ในส่วนที่ เหลือจ่ายจะถือว่าเป็นเงินงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได้ ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้น าเงินงบประมาณ
ส่ วนนี้ ไป ใช้ จ่ าย ในภารกิ จ / โครงการ อ่ื น  ๆ  ต่ อ  ข อ ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้
ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผล 
โดยแสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
- วงเงินงบประมาณท่ีประหยัดได้ พร้อมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ 

ประเภทงบรายจ่าย และรายการของเงินงบประมาณที่สามารถ
ประหยัด ได้ เ พ่ือกรมบัญชีกลางจะน ามาใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับคะแนนเพิ่มของสถาบันอุดมศึกษา 

 - เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555(แบบ สงป. 302) 

 2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ  

 3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ        
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
น้ าหนัก :   1 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้อง
จ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณ
รายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 

 

สูตรการค านวณ :   

 
                          เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย  x 100 
                              วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 71 72 73 74 
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หมายเหตุ :  
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 72 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  

รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ที่สถาบันอุดมศึกษา
ประหยัดได้ และไม่ได้น าไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผล 

3.  กรณีสถาบันอุดมศึกษาน าเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้จากโครงการเดิม              
ไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะน ามาใช้ค านวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 
เหตุผล :   

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 รวมทั้งให้น าผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 เพ่ือกระตุ้นให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาเร่งรัดการด าเนินงานตามภารกิจภายใต้แผนงาน/โครงการ และให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาจ ากัดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 

ร้อยละของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 78.61 75.78 79.15 72.79 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  

 หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  
1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132 
2. นางสาวยุพา  ลิ้มทองเจริญ 0 2127 7000 
3. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   ต่อ 4206 และ 4618 
4. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ    
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผล    

จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของสถาบัน อุดมศึกษา ทั้ งที่ เบิกจ่ าย         
ในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจากระบบ    
ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า รค ลั ง ภ าค รั ฐ แบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การเตรียมการเพื่อการติดตามและประเมินผล 
      กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนเหลือจ่าย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ      
ตามที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อ   
จัดจ้างแล้วนั้น เงินงบประมาณในส่วนที่ เหลือจ่าย        
จะถือว่าเป็นเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้     
ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้น าเงินงบประมาณส่วนนี้
ไ ป ใ ช้ จ่ า ย ในภ า รกิ จ / โ ค ร ง ก า ร อ่ื น ๆ  ต่ อ  ขอ ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย)     
เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียด  
ของผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

      - วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้    
พร้อมทั้งระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจ่าย   
และรายการของเงินงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ 
      - เอกสารการรายงานการใช้ เงินงบประมาณ     
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น 
      1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดสรรเงินงบประมาณ   
ใน งบลงทุ น  ประจ าปี งบประมาณ  พ . ศ .  2555        
(แบบ สงป. 302/1) 
      2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ        
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ตัวช้ีวัดที่ 8: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก :   1.5 

ค าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังท่ีเบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
 
สูตรการค านวณ :   

 
                        เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย  x 100 
                             วงเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
91 92 93 94 95 

 
หมายเหตุ :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 93 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได้ และไม่ได้น าไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ 
ต่อ ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพ่ือใช้
ประกอบการประเมินผล 

3.  กรณีสถาบันอุดมศึกษาน าเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอ่ืนๆ        
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะน ามาใช้ค านวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 
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4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 
เหตุผล :   

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 รวมทั้งให้น าผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 เพ่ือกระตุ้นให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาเร่งรัดการด าเนินงานตามภารกิจภายใต้แผนงาน/โครงการ และให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาจ ากัดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 92.32 92.42 95.76 94.58  

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  
1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132 
2. นางสาวยุพา  ลิ้มทองเจริญ 0 2127 7000 
3. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   ต่อ 4206 และ 4618 
4. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ    

 

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใ ช้ ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล     จ า ก ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง 
กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     ผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ทั้ ง ที่ เ บิ ก จ่ า ย ใ น
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การเตรียมการเพื่อการติดตามและประเมินผล 
           กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจ่าย    
เหลือจ่าย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาด าเนินงานบรรลุ
วั ต ถุ ป ร ะส งค์ แ ล ะ เป้ า หม ายผลผลิ ตหรื อ โ ค ร ง ก า ร            
ตามที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง     
แล้วนั้ น  เงินงบประมาณในส่ วนที่ เหลือจ่ ายจะถือว่ า         
เป็นเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้  ทั้ งนี้  หาก       
สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้น าเงินงบประมาณส่วนนี้ไปใช้จ่าย          
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ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
ในภารกิจ/โครงการอื่น ๆ ต่อ ขอให้สถาบันอุดมศึกษา
รา ย ง าน ว ง เ งิ น งบประมาณที่ ป ร ะหยั ด ไ ด้ ดั ง กล่ า ว 
(งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล     
โดยแสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 -  ว ง เ งิ น งบประมาณที่ ป ระหยั ด ได้  พร้ อมทั้ ง         
ระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการ     
ของเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 

         -  เอกสารการรายงานการใช้ เงิ นงบประมาณ        
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 

        1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ต า ม ผ ล ผ ลิ ต / โ ค ร ง ก า ร  จ า แ น ก ต า ม ง บ ร า ย จ่ า ย            
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบ สงป. 302) 

 2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555      
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
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ตัวช้ีวัดที่ 9: ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

หน่วยวัด : ระดับ  
น้ าหนัก :   3 
 

วัตถุประสงค ์: 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลต้นทุนงานในแต่ละส่วนงานและข้อมูลอ่ืนที่ส าคัญซึ่งมีความถูกต้อง  

ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานต่างๆ ของสถาบันให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
ค าอธิบาย : 

ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท า
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากร 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 จัดท าหรือทบทวนแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแสดงให้
เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีข้ึนกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ระดับ 2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ระดับ 3 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเปน็จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time 
Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดและรายงานผลการค านวณต้นทนุตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดโดยเสนอให้ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 

ระดับ 4 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าหรับทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้
ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 

ระดับ 5 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ส านัก
งบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ 

 

เงื่อนไข :   
1. ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 

มีนาคม 2555  
2. ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 2 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 

ตุลาคม 2555  
3. ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 - 5 ถึงส านักงบประมาณ และ

กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 
       

ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งผลการด าเนินงานในรูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
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หมายเหตุ : 
             กลุ่มสาขาวิชา จ าแนกดังนี้ 

   1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  3. วิศวกรรมศาสตร์ 
   4. สถาปัตยกรรมศาสตร์  5. เกษตรศาสตร์   6. บริหารธุรกิจ 
   7. ครุศาสตร์    8. ศิลปกรรมศาสตร์  9. สังคมศาสตร์ 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมบัญชีกลาง 
ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

1. นางพรกมล ประยูรสิน 
2. นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ 
3. นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล 

0-2127-7138 
0-2127-7413 
0-2127-7415 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 จัดท าหรือทบทวนแผนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการด า เนินงาน
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้
ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดท าหรือทบทวนแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ได้แก่ 
 แผนการเ พ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินง านส าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้
ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
การก าหนดเป้าหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ไม่ต่ า
กว่า 2 เรื่อง เช่น  
-                     งเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมระดับ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีลดลง 
- กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมนั้นในรูปของต้นทุนและ
ปริมาณงาน 
โดยแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าวต้องมีการระบุ
กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานะปัจจุบัน 
เป้าหมายที่ชัดเจนในรูปจ านวนเงินหรือตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการตามกิจกรรม/ปฏิทินการด าเนินงาน 
และผู้รับผิดชอบ 
 ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อ้างอิงจากวันที่เสนอ
ผู้มีอ านาจพิจารณาเห็นชอบต่อแผนฯ ดังกล่าว  
 ส าเนาหนังสือน าจัดส่งแผนฯ ให้กับ กรมบัญชีกลาง 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555  
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2 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แ ผ น ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ 
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส า ห รั บ
ปีงบประมาณ พ . ศ. 2555 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนนที่ 1 พร้อมทั้งการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ดังนี้ 
  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานตาม

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
- ผลการด าเนินงานหรือผลส าเร็จที่เกิดจากการ

ด าเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยเทียบ
กับเป้าหมายที่ก าหนด 

- ช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการตามกิจกรรม/วิธีการ/
ขั้นตอนการที่ก าหนดไว้ในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 

- ปัจจัยสนับสนุน 
- ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพฯ ในปีต่อไป 
 วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการด าเนินงาน ดังกล่าว 

ถือตามวันที่ผู้มีอ านาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว  
 ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานผลฯให้กับกรมบัญชีกลาง 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555    
3 จั ด ท า บั ญชี ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย

ผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ด้านการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ต่ อหั วทุ กกลุ่ มสาขา วิช า 
(หน่วยนับเป็นจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time 
Equivalent Student) ตาม
หลั ก เกณฑ์ที่ ก รมบัญชี กลา ง
ก าหนด และรายงานผลการ
ค า น ว ณ ต้ น ทุ น ต า ม รู ป แ บ บ           
ที่ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ก า ห น ด           
โดยเสนอให้ส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลางทราบ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินงานเช่นเดียวกับ

ระดับคะแนนที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตด้านการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุกกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิตอ้างอิงจากวันที่ผู้มีอ านาจลงนามเห็นชอบต่อ
รายงานฯ ดังกล่าว 
 ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานฯ ให้กับส านักงบประมาณ 

และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556  
 การจัดท าบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต้อง

ใช้ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 30 
กันยายน 2555 
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4 จั ด ท า บั ญชี ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย
ผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ส าหรับทุกผลผลิตตาม
หลั ก เกณฑ์ที่ ก รมบัญชี กลา ง
ก าหนดและราย ง านผลการ
ค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอ
ให้ส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลางทราบ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนนที่ 1 2 และ 3 พร้อมทั้งการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุกผลผลิต ดังนี้ 
 รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อ

หน่วยผลผลิตอ้างอิงจากวันที่ผู้มีอ านาจลงนามเห็นชอบต่อ
รายงานฯ ดังกล่าว 

  ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานฯ ให้กับส านักงบประมาณ 
และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556  
 การจัดท าบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต้อง

ใช้ข้อมูลทางบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 30 
กันยายน 2555 

5 เปรี ยบ เที ยบผลการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงเ พ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดั ง กล่ า ว และจั ดท า ร า ย ง าน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ โดย
เสนอให้ส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลางทราบ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนนที่ 1 2 3 และ 4 พร้อมทั้งการเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดท าแล้ว
เสร็จ ดังนี้ 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่

ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ โดยเนื้อหาของรายงานฯ 
ดังกล่าวประกอบด้วย 

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในต้นทุน
ผลผลิต ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนตามหน่วยงาน 

- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม 

- หากหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณต้นทุน 
หน่วยนับ หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิตในปีปัจจุบันต้องมีการ
ด าเนินการแก้ไขปีก่อนด้วย เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ใน
ระหว่าง 2 ปี 
 ทั้งนี้ วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต อ้างอิงจากวันที่ผู้มีอ านาจลงนามเห็นชอบ
ต่อรายงานฯ ดังกล่าว  
 ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานฯ ให้กับส านักงบประมาณ 

และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 
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ตัวช้ีวัดที่ 10: ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 
หน่วยวัด : ระดับ  
น้ าหนัก :   2 
ค าอธิบาย :    

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาจากความ
ครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  ข้อมูลปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บ
ในฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

รูปที่ 1 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 
 

รูปที่ 2   คู่มือการใช้งานระบบ e-report อยู่ท่ีด้านล่างของหน้า Webpage หรือ 
 โหลดจาก link --> http://www.e-report.energy.go.th/WebHandbook.pdf 
 

 
 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

http://www.e-report.energy.go.th/WebHandbook.pdf
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัด
ทั้งหมด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

 

1.  ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน 
 

  เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

1 1.1 จัดตั้ง “คณะท างานลดใช้พลังงาน” และอธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งระหว่าง
วันที่ 21 มีนาคม 2555-30 มิถุนายน 2555 

0.250 

 1.2 จัดท า “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล 2 ครั้ง 0.250 
2 2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถ้วน 0.150 
 2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถ้วน 0.150 
 2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถ้วน 0.200 
3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง   0.500 
4 ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 0.500 
5 ประหยัดไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

* กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะต้องประหยัดไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 15 ขึ้นไป 

0.500 

 
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน 

 

  เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

1 1.1 จัดตั้ง “คณะท างานลดใช้พลังงาน” และอธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งระหว่าง
วันที่ 21 มีนาคม 2555-30 มิถุนายน 2555 

0.250 

 1.2 จัดท า “แผนปฏิบัติการลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง” และรายงานติดตามผล 2 ครั้ง 0.250 
2 2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถ้วน 0.150 
 2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถ้วน 0.150 
 2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถ้วน 0.200 
3 ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง   0.500 
4 ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงได้มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 0.500 
5 ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

* กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะต้องประหยัดไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 15 ขึ้นไป 

0.500 
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สูตรการค านวณคะแนนระดบัท่ี 3 ถึง 5 ของแต่ละหน่วยงาน : 
 

 1. ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เท่ากับ 
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)  – 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh)   
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh) 

 2. ร้อยละของน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ประหยัดได้ เท่ากับ 
 

ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร)  –  
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ลิตร)   
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร) 

 

เหตุผล :  
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทย
มิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลเห็นว่าภาครัฐควรจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
ประชาชน ส านักงาน ก.พ.ร. จึงก าหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกสถาบันอุดมศึกษาด้าน
การใช้พลังงาน โดยมีส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัด 

 

เงื่อนไข :  
ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงาน ก.พ.ร. จะ
ใช้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 
 

หมายเหตุ : 
 

1. สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ไม่รวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ 

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในอ่ืนของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 

 
2. หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาจะขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้คะแนนตัวชี้วัดนี้ได้ในกรณี

ต่อไปนี้ 
กรณีท่ี 1 ไม่มีฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะขอยกเว้นการ

ประเมินผล ต้องมีเหตุผล เช่น  
(1) หน่วยงานได้รับการจัดตั้งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 

x 100 

x 100 
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(2) หน่วยงานเพ่ิงแยกหรือจัดเก็บปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงด้วยตนเองในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เช่น การแยกมิเตอร์ แยกส านักงานจากหน่วยงานอื่น หรืออ่ืนๆ 

(3) มีเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุให้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เอกสารช ารุด สูญหาย เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม ในปีนั้น เป็นต้น 

กรณีท่ี 2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  จะขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลระดับที่ 5 จาก “จะต้อง
ประหยัดไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ 15 ขึ้นไป” เป็น “จะต้องประหยัดไฟฟ้า/น้ ามัน
เชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ ร้อยละ 10 ขึ้นไป”  

กรณีท่ี 3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป จะขอยกเว้นไม่น าปริมาณการใช้
ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงที่เพ่ิมขึ้น อันเป็นผลจากปัจจัยที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มาค านวณผลประหยัด 

การขอเปลี่ยนแปลงตามกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ต้องมีเหตุผล เช่น 
(1) มีการเปลี่ยนโครงสร้างหรือภารกิจของหน่วยงาน (ระบุรายละเอียด) 
(2) ภารกิจเพ่ิมข้ึน (ระบุรายละเอียด) 
(3) ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับด าเนินภารกิจเพ่ิมเติม (ระบุรายละเอียด) หรือสร้างอาคารใหม่ (ระบุ

รายละเอียด) 
การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานจัดท าเป็นหนังสือเสนอส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมแสดงเหตุผลและ 

มีรายละเอียดที่พอเพียงต่อการพิจารณาความเหมาะสมของเหตุผล โดยเฉพาะการขอเปลี่ยนแปลงตามกรณีที่ 2 และ
กรณีท่ี 3 จะต้องมีเอกสารประกอบเป็นประมาณการเชิงตัวเลขของปริมาณการไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงที่เพ่ิมขึ้นอันเป็น
ผลมาจากปัจจัยที่หน่วยงานได้อ้างอิงตามข้อ (1) /(2) /(3)  
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    
นางสาวชนัญภรณ์ บัวเขียว 
โทร.  0 2612 1555 ต่อ 358,364 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1: 
1.1  จัดตั้ง “คณะท างานลด

ใช้พลังงาน” และ
อธิการบดีลงนามใน
ค าสั่งแต่งตัง้ระหว่างวนัที่ 
21 มีนาคม 2555-30 
มิถุนายน 2555  

1.2 จัดท า “แผนปฏิบัติการ
ลดการใช้ไฟฟ้า/น้ ามัน
เชื้อเพลิง” และรายงาน
ติดตามผล 2 ครั้ง 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 ใช้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้ท าการบันทึกข้อมูลรายงาน

ผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ สนพ. หน้าที่ 2) คณะท างานและ
มาตรการลดใช้พลังงาน ตามตัวอย่างที่ปรากฏดังรูปที่ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 
 รูปที่ 1.1 หน้าหลักของ www.e-report.energy.go.th 

 

 
   พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลการจัดตั้ง “คณะท างานลดใช้

พลังงาน” จากข้อมูลที่ปรากฏบน www.e-report.energy.go.th ของ 
สนพ. ที่จะมีรายชื่อคณะท างาน และวันที่หน่วยงานได้ปรับปรุงข้อมูล
ล่าสุด ที่ด้านล่าง ขวามือ ของกรอบคณะท างานฯ ดังรูปที่ 1.2  
 รูปที่ 1.2 รายงานการแต่งตั้ง “คณะท างานลดใช้พลังงาน” 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   พิจารณาความครบถ้วนของ “รายงานแผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า/
น้ ามันเชื้อเพลิง” จากที่ปรากฏบน www.e-report.energy.go.th ของ 
สนพ. ที่จะมีมาตรการประหยัดพลังงาน และวันที่หน่วยงานได้ปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด และสถานะของการปรับปรุงมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า /
น้ ามันเชื้อเพลิง ดังรูปที่ 1.3  
 รูปที่ 1.3 รายงานแผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 

   พิจารณาความครบถ้วนของ “การติดตามผลลดการใช้ไฟฟ้า/น้ ามัน
เชื้อเพลิง” จากที่ปรากฏบน www.e-report.energy.go.th ของ สนพ. 
ที่จะมีจ านวนครั้งของการรายงาน และการอ้างอิงเอกสารหนังสือหรือ
รายงานการประชุมของคณะท างาน ดังรูปที่ 1.3  
 รูปที่ 1.4 รายงานตดิตามผลลดการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง  

 

   เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1  = 1 คะแนน 
   พิจารณา 2 ส่วน คือ  (1) ด้านไฟฟ้า  = 0.500 คะแนน 

  (2) ด้านน้ ามัน  = 0.500 คะแนน 
   รวม  = 1.000 คะแนน  
 พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานในสังกัดได้

บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ สนพ. โดยการให้
คะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ปรากฏในตารางที่ 1 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   ตารางที่ 1 วิธีพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณา 
คะแนนความครบถ้วนของข้อมูล ไฟฟ้า น้ ามัน 

ปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้ในระบบ  
www.e-report.energy.go.th ของ สนพ.  
1.1 การแต่งตั้งคณะท างานลดใช้พลงังาน 
1.2 การลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง (1) ระหว่างวันที่ 

21 มีนาคม 2555-30 มิถุนายน 2555  

 
 

0.125 
0.125 

 
 

0.125 
0.125 

2.1 มาตรการลดการใชไ้ฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง  
2.2 รายงานการประชุมคณะท างานฯ  2 คร้ัง 

0.125 
0.125 

0.125 
0.125 

 รวมคะแนน  (1)+(2) 0.500 0.500 
หมายเหตุ ถ้าข้อมูล 1.1 /1.2 /2.1 /2.2  ตามตาราง 1 ข้อใดไม่ปรากฏบน

ระบบ www.e-report.energy.go.th  คะแนนของข้อมูลข้อนัน้ที่
หน่วยงานจะได้รับ = 0.000 คะแนน 

2. ขั้นตอนที่ 2 : 
2.1 ข้อมูลปริมาณการใช้

ไฟฟ้า (kWh) /น้ ามนั
เชื้อเพลิง (ลิตร) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ครบถ้วน 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 ใช้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้บันทึกปริมาณการใช้

ไฟฟ้า (kWh)/ น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ของ สนพ. หน้าที่ 3) ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ตามตัวอย่างที่
ปรากฏดังรูปที่ 2.1 และ 2.2 

 2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้
ไฟฟ้า (kWh) /น้ ามนั
เชื้อเพลิง (ลิตร) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ครบถ้วน 

2.3 ข้อมูลปริมาณการใช้
ไฟฟ้า (kWh) /น้ ามนั
เชื้อเพลิง (ลิตร) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ครบถ้วน 

 รูปที่ 2.1 หน้าหลักของ www.e-report.energy.go.th  
  หน้าที่ 3) ข้อมูลการใช้พลงังานของหน่วยงาน 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   หน่วยงานบนัทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ที่ได้ใช้ไปในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555  แยกเป็นรายเดือน โดยใช้
ข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟา้ ที่การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ออกให้กับ
หน่วยงานเป็นหลักฐาน 

 หน่วยงานบนัทึกปริมาณการใชน้้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ได้ใชไ้ปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555  แยกเป็นราย
เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้จ าหนา่ยน้ ามันเชื้อเพลงิ ออก
ให้กับหน่วยงานเปน็หลักฐาน โดยให้รายงานปริมาณการใชน้้ ามัน
เชื้อเพลิง (ลิตร) ของประเภท ดเีซล เบนซิน 91 และเบนซิน 95 รวมใน
ช่องเดียวกัน คือช่อง “น้ ามนั” 
 รูปที่ 2.2 รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) และปริมาณ

การใช้น้ ามนัเชื้อเพลิง (ลติร) 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 

เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนที่ 2  = 1 คะแนน 
 พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)/ 

น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2555  

 พิจารณา 2 ส่วน คือ  (1) ด้านไฟฟ้า  = 0.500 คะแนน 
  (2) ด้านน้ ามัน  = 0.500 คะแนน 
   รวม  = 1.000 คะแนน  
 ตารางที่ 2 วิธีพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณา 

คะแนนความครบถ้วนของข้อมูล ไฟฟ้า น้ ามัน 
(1)  ข้อมูลไม่ครบ 12 เดือน ในปีใดปีหนึ่ง  0.000 0.000 
(2) ข้อมูลครบ 12 เดือน ทั้ง 3 ป ี 0.500 0.500 

หมายเหตุ  ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน ก บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)  
 ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูลครบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2550-

กันยายน 2551) 
 ปีงบประมาณ 2554 ข้อมูลครบ 11 เดือน (เดือนตุลาคม 2553-

กันยายน 2554) แต่ www.e-report.energy.go.th ไม่มีข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) เดือนมิถุนายน 2554 

 ปีงบประมาณ 2555 ข้อมูลครบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2554-
กันยายน 2555)  

 ตัวอย่างนี้ เข้า เกณฑ์การพิจารณาตามตารางที่  2 ข้อ (1) 
หน่วยงาน ก จึงได้รับคะแนนด้านไฟฟ้า ระดับที่  2 ความ
ครบถ้วนของข้อมูล = 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/


รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารบัรองการปฏบิัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 34 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

ขั้นตอนที่ 3 : 
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
(kWh)/น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
ขั้นตอนที่ 4 : 
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
(kWh)/น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 มากกว่าร้อยละ 0 ถึง 
ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
 
ขั้นตอนที่ 5 : 
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
(kWh)/น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 มากกว่าร้อยละ 5 ถึง 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ประเมินผลลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)/น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของ
แต่ละหน่วยงาน 
 ระบบ www.e-report.energy.go.th จะประมวลผลปริมาณการใช้

ไฟฟ้า(kWh)/การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของแต่ละหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 โดยอัตโนมัติตาม
เกณฑ์และเงื่อนไขการให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานที่ก าหนดไว้ 

 เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3 - 5  = 3 คะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
o หน่วยงานต้องได้รับเกณฑ์การให้คะแนนด้านไฟฟ้า/ด้านน้ ามัน

เชื้อเพลิง ตามขั้นตอนที่ 1 = 0.500 คะแนน และขั้นตอนที่ 2  = 
0.500 คะแนน รวม 2 ขั้นตอน เป็นคะแนนด้านไฟฟ้า =1.000 /
ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง = 1.000 คะแนน 

o หน่วยงานที่ได้รับเกณฑ์การให้คะแนนด้านไฟฟ้า/ด้านน้ ามันตาม
ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 แล้วมีด้านใดไม่ครบ 1.000 คะแนน
ระบบของ www.e-report.energy.go.th จะไม่ประเมินผลด้านนั้น
ในขั้นตอนที่ 3  

o แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ   
(1) ปริมาณการลดใช้ไฟฟ้า (kWh) = 1.500 คะแนน 
(2) ปริมาณการลดใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)  = 1.500 คะแนน 
  คะแนนรวม  = 3.000 คะแนน   

o หน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)/น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 จะได้ 
1.5000 คะแนน เมื่อผลลดการใช้ไฟฟ้า (kWh)/น้ ามันเชื้อเพลิง 
(ลิตร) มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป  

o หน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)/น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2551 จะได้ 
1.500 คะแนน เมื่อผลลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)/น้ ามันเชื้อเพลิง 
(ลิตร) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 
มากกว่าร้อยละ 15 ขึ้นไป   

 
 

 
 
 
 
 
 

 สูตรการพิจารณา ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เท่ากับ  
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)  – 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh)   
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh) 

 สูตรการพิจารณา ร้อยละของปริมาณน้ ามันที่ประหยัดได้ เท่ากับ  
ปริมาณการใช้น้ ามัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร)  – 
ปริมาณการใช้น้ ามัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ลิตร)   
ปริมาณการใช้น้ ามัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร) 
 
 

x 100 

x 100 
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   ตารางที่ 3 วิธีพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณา 
คะแนนประเมินผลขั้นตอนที่ 3-5 ไฟฟ้า น้ ามัน 

ขั้นที่ 3  ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า/น้ ามัน  
 ไม่เปลี่ยนแปลง  (ร้อยละ 0) 

 
0.500  

 
0.500  

ขั้นที่ 4  ประหยัดไฟฟา้/น้ ามัน 
 ได้มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 

 
0.0-0.5 

 
0.0-0.5 

ขั้นที่ 5  ประหยัดไฟฟา้/น้ ามัน 
 ได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ขึ้นไป  

 
0.0-0.5 

 
0.0-0.5 

รวม 3 ช่วง คะแนนเต็ม 1.500  1.500  
หมายเหตุ  คะแนนในขัน้ตอนที่ 4 และ 5 เป็นระบบอัตราก้าวหน้า 

(Progressive Rate) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
   การประเมินระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของสถาบันอดุมศึกษา 
   คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิด

จากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง รวมถึงสถาบนัอุดมศึกษาที่
ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 
และไม่วา่จะตัง้อยู่ ณ จังหวัดใด 

 ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ของสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ระบบ www.e-report.energy.go.th 
จะประมวลผลให้โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขการให้คะแนน
ประเมินผลการประหยัดพลังงานที่ก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
(1) นับจ านวนหน่วยงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษารวมกัน = 100% 
(2) นับจ านวนหน่วยงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะที่ได้รับ

เกณฑ์การประเมินด้านไฟฟา้ขั้นตอนที่ 1 = 0.500 คะแนน และ
ขั้นตอนที่ 2 = 0.500 คะแนน รวมกัน = 1.000 คะแนนเต็ม  

(3) น าจ านวนหน่วยงานที่นบัได้จาก  (2) เทียบสัดส่วนร้อยละกับจ านวน
หน่วยงานทั้งหมดตาม  (1)  ผลลัพธ์มีสัดสว่นน้อยกว่าร้อยละ 50 
ลงไป สถาบันอุดมศึกษานั้นจะไม่ได้รับการประเมินการให้คะแนน
ด้านไฟฟ้าในขั้นตอนที่ 3-5   

(4) การเทียบสัดส่วนตาม (3) กรณีผลลัพธ์มสีัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไป สถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้รับการประเมินการให้คะแนนด้าน
ไฟฟ้าในขัน้ตอนที่ 3-5  

(5) น าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  ของหน่วยงาน
ย่อยทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะที่ได้รับเกณฑ์การประเมิน
ด้านไฟฟ้าขั้นตอนที่ 1 = 0.500 คะแนน และขั้นตอนที่ 2 = 0.500 
คะแนน ตาม (2) รวมกัน = ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
สถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (kWh) 
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 (6) น าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ของหน่วยงาน
ย่อยทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะที่ได้รับเกณฑ์การประเมิน
ด้านไฟฟ้าขั้นตอนที่ 1 = 0.500 คะแนน และขั้นตอนที่ 2 = 0.500 คะแนน 
ตาม (2) รวมกัน = ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสถาบันอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh) 

(7)  น าปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ของหน่วยงาน
ย่อยทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะที่ได้รับเกณฑ์การประเมิน
ด้านไฟฟา้ขั้นตอนที่ 1 = 0.500 คะแนน และขั้นตอนที่ 2 = 0.500 คะแนน 
ตาม (2) รวมกัน = ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสถาบันอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh) 

(8)  สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามข้อ (7) ลดลงเมื่อเทียบกับผลรวม
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า(kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ตามข้อ (6) 
จะได้ 1.5000 คะแนน เม่ือผลลดการใช้ไฟฟา้ (kWh) มากกว่ารอ้ย
ละ 10 ขึ้นไป   

(9)  สถาบันอุ ดมศึ กษาที่ มี ผลรวมปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า  (kWh) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามข้อ (6) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตาม
ข้อ (5) จะได้ 1.500 คะแนน เม่ือผลลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 มากกว่าร้อย
ละ 15 ขึ้นไป   

(10) สูตรการพิจารณาร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)  – 
ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh)   
ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh) 

 

 ผลรวมปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ระบบ www.e-
report.energy.go.th จะประมวลผลให้โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์และ
เงื่อนไขการให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานที่ก าหนดไว้ โดย
มีขั้นตอนเช่นเดียวกับ “การประมวลผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) 
ของสถาบันอุดมศึกษา” ตาม (1) ถึง (9) ข้างต้น และเปลี่ยนการ
พิจารณาจากด้าน “ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)” เป็นพิจารณาด้าน 
“ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)” แทน และ 

(10) สูตรการพิจารณาร้อยละของปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงทีป่ระหยัดได้
ของส่วนราชการ  

 
 

x 100 
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ผลรวมปริมาณการใช้น้ ามัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร)  – 
ผลรวมปริมาณการใช้น้ ามัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ลิตร)   
ผลรวมปริมาณการใช้น้ ามัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร) 

 เกณฑ์พิจารณาระดับคะแนนที่ 3-5  
กรณี ก. สถาบันอุดมศึกษามีผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามนัเชื้อเพลิงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 วิธีพิจารณาให้คะแนนจะใช้ตามตารางที่ 4 (ก) 

 ตารางที่ 4 (ก) คะแนนประเมินผลขั้นตอนที่ 3 - 5  
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ไฟฟ้า น้ ามัน 
ขั้นที่ 3  ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟา้/น้ ามัน  
 ไม่เปลี่ยนแปลง  (ร้อยละ 0) 

 
0.5  

 
= 0.5  

ขั้นที่ 4  ผลรวมประหยัดไฟฟ้า/น้ ามัน 
 ได้มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 

 
0.0-0.5 

 
0.0-0.5 

ขั้นที่ 5  ผลรวมประหยัดไฟฟ้า/น้ ามัน 
 ได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ขึ้นไป  

 
0.0-0.5 

 
0.0-0.5 

รวม 3 ช่วง คะแนนเต็ม 1.5  1.5  
หมายเหตุ  การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5 เป็นระบบ

อัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) หรือเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
โดยมีผลการค านวณส าเร็จรูปตามเอกสารแนบท้าย ขั้นที่ 5 กรณี 10% 

  กรณี ข.  สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 จะต้องประหยัดไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงให้ได้ร้อยละ 15 
ขึ้นไป วิธีพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนจะใช้ตามตารางที่ 4 (ข) 

 ตารางที่ 4 (ข)  คะแนนประเมินผลขั้นตอนที่ 3-5  
คะแนนประเมินผลขั้นตอนที่ 3-5 ไฟฟ้า น้ ามัน 

ขั้นที่ 3  ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟา้/น้ ามัน  
 ไม่เปลี่ยนแปลง  (ร้อยละ 0) 

 
0.500  

 
0.500  

ขั้นที่ 4  ผลรวมประหยัดไฟฟ้า/น้ ามัน 
 ได้มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 

 
0.0-0.5 

 
0.0-0.5 

ขั้นที่ 5  ผลรวมประหยัดไฟฟ้า/น้ ามัน 
 ได้มากกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ขึ้นไป  

 
0.0-0.5 

 
0.0-0.5 

รวม 3 ช่วง คะแนนเต็ม 1.500  1.500  
หมายเหตุ  การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5 เป็นระบบ

อัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) หรือเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
โดยมีผลการค านวณส าเร็จรูปตามเอกสารแนบท้าย ขั้นที่ 5 กรณี 15% 

 
 
 

x 100 
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การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5 เป็นระบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) 

หรือเทียบบัญญตัิไตรยางศ์ โดยมีผลการค านวณส าเร็จรูปตามเอกสารแนบท้าย 
 

ข้ันที ่4 ข้ันที ่5 กรณี 10% ข้ันที ่5 กรณี 15%

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน

0.00 0.50

0.10 0.01 0.10 0.01 0.10 0.01 5.10 0.26

0.20 0.02 0.20 0.02 0.20 0.01 5.20 0.26

0.30 0.03 0.30 0.03 0.30 0.02 5.30 0.27

0.40 0.04 0.40 0.04 0.40 0.02 5.40 0.27

0.50 0.05 0.50 0.05 0.50 0.03 5.50 0.28

0.60 0.06 0.60 0.06 0.60 0.03 5.60 0.28

0.70 0.07 0.70 0.07 0.70 0.04 5.70 0.29

0.80 0.08 0.80 0.08 0.80 0.04 5.80 0.29

0.90 0.09 0.90 0.09 0.90 0.05 5.90 0.30

1.00 0.10 1.00 0.10 1.00 0.05 6.00 0.30

1.10 0.11 1.10 0.11 1.10 0.06 6.10 0.31

1.20 0.12 1.20 0.12 1.20 0.06 6.20 0.31

1.30 0.13 1.30 0.13 1.30 0.07 6.30 0.32

1.40 0.14 1.40 0.14 1.40 0.07 6.40 0.32

1.50 0.15 1.50 0.15 1.50 0.08 6.50 0.33

1.60 0.16 1.60 0.16 1.60 0.08 6.60 0.33

1.70 0.17 1.70 0.17 1.70 0.09 6.70 0.34

1.80 0.18 1.80 0.18 1.80 0.09 6.80 0.34

1.90 0.19 1.90 0.19 1.90 0.10 6.90 0.35

2.00 0.20 2.00 0.20 2.00 0.10 7.00 0.35

2.10 0.21 2.10 0.21 2.10 0.11 7.10 0.36

2.20 0.22 2.20 0.22 2.20 0.11 7.20 0.36

2.30 0.23 2.30 0.23 2.30 0.12 7.30 0.36

2.40 0.24 2.40 0.24 2.40 0.12 7.40 0.37

2.50 0.25 2.50 0.25 2.50 0.13 7.50 0.37

2.60 0.26 2.60 0.26 2.60 0.13 7.60 0.38

2.70 0.27 2.70 0.27 2.70 0.14 7.70 0.38

2.80 0.28 2.80 0.28 2.80 0.14 7.80 0.39

2.90 0.29 2.90 0.29 2.90 0.15 7.90 0.39

3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.15 8.00 0.40

3.10 0.31 3.10 0.31 3.10 0.16 8.10 0.40

3.20 0.32 3.20 0.32 3.20 0.16 8.20 0.41

3.30 0.33 3.30 0.33 3.30 0.17 8.30 0.41

3.40 0.34 3.40 0.34 3.40 0.17 8.40 0.42

3.50 0.35 3.50 0.35 3.50 0.18 8.50 0.42

3.60 0.36 3.60 0.36 3.60 0.18 8.60 0.43

3.70 0.37 3.70 0.37 3.70 0.19 8.70 0.43

3.80 0.38 3.80 0.38 3.80 0.19 8.80 0.44

3.90 0.39 3.90 0.39 3.90 0.20 8.90 0.44

4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.20 9.00 0.45

4.10 0.41 4.10 0.41 4.10 0.21 9.10 0.45

4.20 0.42 4.20 0.42 4.20 0.21 9.20 0.46

4.30 0.43 4.30 0.43 4.30 0.22 9.30 0.46

4.40 0.44 4.40 0.44 4.40 0.22 9.40 0.47

4.50 0.45 4.50 0.45 4.50 0.23 9.50 0.47

4.60 0.46 4.60 0.46 4.60 0.23 9.60 0.48

4.70 0.47 4.70 0.47 4.70 0.24 9.70 0.48

4.80 0.48 4.80 0.48 4.80 0.24 9.80 0.49

4.90 0.49 4.90 0.49 4.90 0.25 9.90 0.49

5.00 0.50 5.00 0.50 5.00 0.25 10.00 0.50  
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มิติที่  4  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
กรณีสถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ PMQA อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554  

น้ าหนัก : ร้อยละ 50 

ค าอธิบาย : 

 พิจารณาความส าเร็จของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตัวบ่งชี้ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554   

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2554 ทั้งเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
แนวทางการประเมินผล : 

 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบัน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online รายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม 
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มิติที่  4  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

น้ าหนัก : ร้อยละ 50 

 

อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป 


