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มิติภายนอก 

 การประเมินประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที ่1  นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
 

วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดกระทรวงมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ ต่อ
นโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลและภำรกิจหลักของกระทรวงที่สถำบันอุดมศึกษำสังกัด 

ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำกผลกำรประเมินในกำรบรรลุต่อนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลและภำรกิจหลัก
ของกระทรวงต้นสังกัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

เกณฑ์การประเมินผล :  
 พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินจำกตัวชี้วัด “นโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลและภำรกิจ
หลักของกระทรวง/กรม” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงต้นสังกัด (ส ำนักงำนปลัดกระทรวง) 
 
 
ตัวช้ีวัดที ่2  ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
น้ าหนัก : ร้อยละ 10 
 

วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มีส่วนร่วม
รับผิดชอบผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  รวมทั้ง เพ่ือให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร โดยสถำบันอุดมศึกษำให้ควำมร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ 

ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยภำรกิจหลักของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

เกณฑ์การประเมินผล :  
 พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินจำกตัวชี้วัด “นโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลและภำรกิจ
หลักของกระทรวง/กรม” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
(เฉพำะตัวชี้วัดที่เป็นภำรกิจหลักระดับกรมของ สกอ.) 
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ตัวช้ีวัดที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ าหนัก : ร้อยละ 45 
 

ค าอธิบาย : 
 พิจำรณำควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
องค์ประกอบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดจำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบ ที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  
 องค์ประกอบ ที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบ ที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 องค์ประกอบ ที่ 4 กำรวิจัย 
 องค์ประกอบ ที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 องค์ประกอบ ที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2553 
ทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบ 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินระดับสถำบันของแต่ละองค์ประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็นกำรประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) โดยมีรำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2553 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ทั้งเกณฑ์
มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนำคุณภำพอุดมศึกษำ ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

รำยชื่อผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวนุชนภำ รื่นอบเชย 0 2610 5452 
2. นำยเมธัส บรรเทิงสุข โทรสำร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 
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 การประเมินคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 คุณภาพการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำมุ่งพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนิสิตนักศึกษำ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย : 
 พิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติเป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 บัณฑิต หมำยถึง ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในหลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำ
รำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (ส ำหรับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ หมำยถึง ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโทและปริญญำเอกในหลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำร  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556) และ 

2. มีงำนท ำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระและ 
ไม่นับรวมผู้ที่มีงำนท ำอยู่ก่อนเข้ำศึกษำหรือขณะศึกษำ 

 ผู้ใช้บัณฑิต หมำยถึง นำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ที่บัณฑิตท ำงำนเก่ียวข้องด้วย 

 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ พิจำรณำจำกคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1) ควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรตำมลักษณะงำนในสำขำนั้นๆ  
 2) ควำมพึงพอใจด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ส่งผลต่อกำรท ำงำน   
 3) ควำมพึงพอใจด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในวิชำชีพ  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
      ช่วงเกณฑ์กำรให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 
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แนวทางการประเมินผล : 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะใช้ผลส ำรวจควำมพึงพอใจจำกส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ เป็นข้อมูลอ้ำงอิงเพ่ือใช้ในกำรประเมินผลเท่ำนั้น ทั้งนี้ สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรส ำรวจ
ข้อมูลควบคู่ไปได้เพ่ือใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำบัน ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนภำยในสถำบัน  
ไม่ต้องแสดงเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลกำรส ำรวจกับเกณฑ์กำรให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย : 
 นิสิตนักศึกษา หมำยถึง นิสิตนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีในหลักสูตรภำคปกติ

และภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำร ที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (ส ำหรับสถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ หมำยถึง นิสิตนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก  
ในหลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำรที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556) 

 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 
1) ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์

ผู้สอน สื่อ/เอกสำรและอุปกรณ์ประกอบ และสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
2) ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ได้แก่ กำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำร และ

กำรให้บริกำรทั่วไป  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงเกณฑ์กำรให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

แนวทางการประเมินผล : 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะใช้ผลส ำรวจควำมพึงพอใจจำกส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ เป็นข้อมูลอ้ำงอิงเพ่ือใช้ในกำรประเมินผลเท่ำนั้น ทั้งนี้ สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรส ำรวจ
ข้อมูลควบคู่ไปได้เพ่ือใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำบัน ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนภำยในสถำบัน 
ไม่ต้องแสดงเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลกำรส ำรวจกับเกณฑ์กำรให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
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แนวทางการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจฯ ส าหรับตัวช้ีวัดที่ 4.1 และตัวชี้วัดที่ 4.2 

  รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรที่ต้องขอควำมร่วมมือจำกสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือให้ส ำนักงำน  
สถิติแห่งชำติสำมำรถก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงได้อย่ำงเหมำะสมและจัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 
โดยมีแนวทำงดังนี้  

1) ขอให้สถำบันอุดมศึกษำกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ พร้อมรำยชื่อและ
หมำยเลขติดต่อของผู้จัดท ำข้อมูล (รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบฟอร์มที่ 1 และ 2)  

2) ขอให้สถำบันอุดมศึกษำกรอกข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ
ปริญญำตรีฯ (ส ำหรับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ หมำยถึง นิสิตนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ
ปริญญำโทและปริญญำเอกฯ (รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบฟอร์มที่ 3) 

3) ขอให้สถำบันอุดมศึกษำแจ้งรำยชื่อและหมำยเลขติดต่อผู้ประสำนงำนส ำหรับกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษำ เพ่ือประโยชน์ในกำรประสำนงำนต่อไป (รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมแบบฟอร์มที่ 4) 

4) ขอให้สถำบันอุดมศึกษำกรอกข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์/วิทยำเขตของสถำบันอุดมศึกษำ 
เฉพาะวิทยาเขต/ศูนย์ที่ มีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น (รำยละเอียดปรำกฏตำม 
แบบฟอร์มที่ 5)  

ทั้งนี้ หำกข้อมูลตำมข้อ 3) และข้อ 4) ของสถำบันอุดมศึกษำใดไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
จำกข้อมูลเดิมที่จัดส่งให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 สถำบันอุดมศึกษำไม่ต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่ำว และขอให้แจ้งส ำนักงำนสถิติแห่งชำติให้น ำข้อมูลเดิมมำใช้ในกำรส ำรวจต่อไป 

5) สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่  

“http://www.opdc.go.th > ศูนย์ควำมรู้ > คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองประจ ำปีงบประมำณ 2549-2557” 

6) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูล ตำมข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 3) และข้อ 4) ในรูปแบบ
ของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท ำข้อมูลได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจัดส่งด้วย  

ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาก าหนดวันจัดเก็บขอมูลเพื่อกรอกลงแบบฟอร์มเปนวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ท าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ หากสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลล่าช้ากว่าก าหนด  
จะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และส่งผลให้คะแนนการประเมินผลของตัวชี้วัดที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ถูกปรับลดลงเป็น 1.0000 คะแนน 

 

  

http://www.opdc.go.th/
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เงื่อนไขของการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

เนื่องจำกในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ สถำบันอุดมศึกษำหลำยแห่งจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยใน
กำรส ำรวจฯ ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด และข้อมูลที่จัดส่งยังขำดควำมครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลรำยชื่อ ที่อยู่ และ
หมำยเลขติดต่อของบัณฑิตไม่ถูกต้องและ/หรือไม่ทันสมัย ซึ่งท ำให้เกิดปัญหำควำมล่ ำช้ำในกำรจัดเก็บข้อมูล
ภำคสนำมเป็นอย่ำงมำก รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลได้ตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจจ ำนวนน้อยมำก ดังนั้น ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. จึงก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือให้กำรส ำรวจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

 กรณีสถำบันอุดมศึกษำจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจฯ ตำมข้อ 1) ข้อ 2) และ 
ข้อ 3) ล่ำช้ำกว่ำวันที่ 31 มีนำคม 2557 จะส่งผลให้คะแนนกำรประเมินผลของตัวชี้วัดนี้ถูกปรับลดลง 
เป็น 1.0000 คะแนน 

 กรณีข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจฯ ตำมข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ขำดควำมครบถ้วน 
สมบูรณ์ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจะด ำเนินกำรเลือกตัวอย่ำงและจัดเก็บข้อมูลตำมที่สถำบันอุดมศึกษำจัดส่ง 
ทั้งนี ้สถำบันอุดมศึกษำจะต้องยอมรับควำมเบี่ยงเบนและควำมคลำดเคลื่อนของผลส ำรวจที่อำจจะเกิดขึ้นได้ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร  ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

รำยชื่อผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวนิชำ สำทรกิจ 0 2356 9961 
2. นำยยุทธชัย อินปำ 0 2356 9999 ต่อ 8821 

โทรสำร 0 2281 8279 
Email : me_university@opdc.go.th 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการส ารวจความพึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แบบฟอร์มที่ 1 
 

ตารางแสดงจ านวนบัณฑิตผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556) จ าแนกตามกลุ่มสาขา / คณะ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย ์................. 
ข้อมูล ณ วันที่................................. 

กลุ่มสำขำ/คณะ รวมบัณฑิต 
ผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ทั้งสิ้น 

จ ำนวน 
ผู้ที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

บัณฑิตที่มีงำนท ำ 
หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

บัณฑิตที่ 
ประกอบ
อำชีพ
อิสระ 

บัณฑิตที่
มี 

งำนท ำ
ก่อน/ 
ขณะ
ศึกษำ 

บัณฑิตที่
ไม่มี 

งำนท ำ ท ำงำน
น้อยกว่ำ 
3 เดือน 

ท ำงำน
ตั้งแต่ 

3 เดือน 
ขึ้นไป 

รวม 
บัณฑิตที่มี
งำนท ำหลัง

ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ภำค
ปกติ 

ภำค
พิเศษ 

1. กลุ่มสำขำ                    
        คณะ .....                   
        คณะ ......                   

:                   
2. กลุ่มสำขำ                    
        คณะ ......                   
        คณะ ......                   

:                   
... กลุ่มสำขำ                    
        คณะ ......                   
        คณะ ......                   

:                   
รวม                   

    ผู้จัดท าข้อมูล : นำย/นำง/นำงสำว.................  
      ต ำแหน่ง.......  
      โทร. ...............    
      E-mail:.............  
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แบบฟอร์มที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคปกติ   ภาคพิเศษหรอืภาคนอกเวลาราชการ 

มือถอื ท่ีบา้น ท่ีท างาน

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

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

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

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

E-mail address:..............................................

ผู้จัดท าข้อมูล :

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้
e-mail address

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย ์............................................

ตารางแสดงรายช่ือบัณฑิตผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)

( เฉพาะรายช่ือบัณฑิตทีม่ีงานท าต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป หลงัจบการศึกษา )

ล าดับท่ี คณะกลุ่มสาขา ชื่อและท่ีอยู่สถานท่ีท างานชื่อ - นามสกลุ ท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้
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แบบฟอร์มที่ 3

ข้อมลู ณ วนัที่ ..................................

ภาคปกติ ภาคพิเศษหรอืภาคนอกเวลาราชการ

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 * ขอใหส้ถาบนัอดุมศึกษากรอกขอ้มูลวทิยาเขต/ศูนยท่ี์มีการเปดิสอนต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น

นาย/นาง/นางสาว...........................................
ต าแหน่ง........................................................
โทร. .............................................................

ป ี5    ขึ้นไป ป ี4 ป ี5    ขึ้นไป

ผู้จดัท าข้อมูล :

รวม ป ี1 ป ี2 ป ี3

ตารางแสดงจ านวนนิสตินักศึกษาทีก่ าลงัศึกษาอยูใ่นระดับปริญญาตรีทีล่งทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ .ศ. 2557   จ าแนกตามกลุม่สาขา / คณะ  หลกัสตูร และช้ันปี

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย ์............................................

 

กลุ่มสาขา / คณะ รวมทัง้สิ้น
รวม ป ี1 ป ี2 ป ี3 ป ี4
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แบบฟอร์มที่ 4 
 

 
  

ขอ้มลู ณ วนัที.่.....................

ชือ่-สกลุ หมายเลขตดิตอ่

▪ การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑติ*

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

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

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

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

▪ การส ารวจความพงึพอใจของนสิตินักศกึษา*

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

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

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

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

หมายเหตุ

* กรณีสถาบันอดุมศกึษามวีทิยาเขต/ศูนยห์ลายแห่ง สามารถระบรุายชือ่และหมายเลขตดิต่อ

ของผูป้ระสานงานจ าแนกรายวทิยาเขต/ศูนย ์เพือ่ความสะดวกในการประสานการจัดเก็บขอ้มลู

รายชือ่และหมายเลขตดิตอ่ของผูป้ระสานงาน

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

 
 

  

ขอ้มลู ณ วนัที.่.....................

วทิยาเขต/ศนูย์ ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขตดิตอ่วทิยาเขต/ศนูย์

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

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

หมายเหต ุ* ขอใหส้ถาบันอุดมศกึษากรอกขอ้มูลวทิยาเขต/ศนูย์ทีม่กีารเปิดสอนตัง้แตร่ะดับปรญิญาตรีข ึน้ไปเทา่นัน้

1. วทิยาเขต/ศนูย…์……………….

ตารางแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัวทิยาเขต/ศนูย์

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

 การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่5  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 
 

กรณีที่ 1  สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 2 
 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 6 เดือนแรก 1 

 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 12 เดือน 1 
 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน 1 

 

กรณีที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 6 เดือนแรก 1.5 

 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 12 เดือน 1.5 

 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน 2 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนัก (ร้อยละ 5) 

กรณีที ่
งบประมาณประจ าปี 

รวม 
รายจ่ายลงทุน 

รายจ่ายภาพรวม 
แผน 

6 เดือนแรก 12 เดือน 
กรณีที่ 1 2 1 1 1 5 

กรณีที่ 2 - 1.5 1.5 2 5 



ค ำอธิบำยรำยละเอียดตวัชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

     
 

13 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 

ค าอธิบาย : 
 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำย  

เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขต เป็นตัวชี้วัด
ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของ
สถำบันอุดมศึกษำเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ)  จะน ำยอด
งบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

 รำยจ่ำยลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่รัฐบำลจ่ำยเพ่ือจัดหำทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรำยจ่ำยที่รัฐบำลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสำหกิจโดยผู้รับ  
ไม่ต้องจ่ำยคืนให้รัฐบำลและผู้รับน ำไปใช้จัดหำทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สำมำรถตรวจสอบได้ จำกรหัส
งบประมำณรำยจ่ำย รหัสลักษณะงำนต ำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ 

สูตรการค านวณ :  

 
                                เงนิงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำเบิกจ่ำย    x 100 
                                วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ  Y  ต่อ  1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 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. ก ำหนดระดับคะแนน 3 เท่ำกับ ร้อยละ X ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยร้อยละเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด 

2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ ไม่รวมเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีสถำบันอุดมศึกษำได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงิน
ตำม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมำณท่ีส ำนักงบประมำณจัดสรรเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

3. สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยลงทุน 

ร้อยละ 79.15 72.79 66.27 .... 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล  
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและ 
วิทยำเขต จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ  กรมบัญชีกลำง 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวปทุมมำลย์  ไม้เรียง 0 2127 7132 
2. นำงสำวทิวำพร  ผำสุข   0 2127 7000 
3. นำงสำวจุลลิกำ  พำนิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำก

กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยใน
สถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขตจำกระบบ
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสำรกำรรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณของ    

สถำบันอุดมศึกษำที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น 
1) แบบจั ดท ำแผน/รำยงำนผลกำร ใช้ จ่ ำ ย

งบประมำณตำมผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำม       
งบรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557      
(แบบ สงป. 302) 

2) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

3) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
รำยกำร งบประมำณรำยจ่ ำ ย  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
ผู้มีอ ำนำจ 

 
 



ค ำอธิบำยรำยละเอียดตวัชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 
น้ าหนัก : ร้อยละ ... (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 

ค าอธิบาย : 
 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 6 เดือนแรก จะใช้อัตรำ

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขต 
เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ  ทั้งนี้ไม่รวม 
เงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบ  
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  
ของสถำบันอุดมศึกษำเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2556 ถึงเดือนมีนำคม 2557 หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน 
หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำยอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

สูตรการค านวณ :   

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 

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

เงื่อนไข :  

1. ก ำหนดระดับคะแนน 3 เท่ำกับ ร้อยละ X   
2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม

ระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีสถำบันอุดมศึกษำได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงินตำม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมำณ 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ที่ส ำนักงบประมำณจัดสรรเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

3. สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

 

             เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำเบิกจ่ำย 
                      ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนมีนำคม 2557              x 100 

             วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ 



ค ำอธิบำยรำยละเอียดตวัชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยภำพรวม 6 เดือนแรก 

ร้อยละ 48.78 51.71 49.20 50.53 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล 
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและ
วิทยำเขต ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนมีนำคม 2557 จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ  กรมบัญชีกลำง 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวปทุมมำลย์  ไม้เรียง 0 2127 7132 
2. นำงสำวทิวำพร  ผำสุข   0 2127 7000 
3. นำงสำวจุลลิกำ  พำนิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 
แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผล

จำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
ซึ่ ง จ ะ ใช้ ข้ อมู ลผลกำร เบิ กจ่ ำย เ งิ น
งบประมำณรำยจ่ ำยภำพรวมของ
สถำบัน อุดมศึกษำ  ทั้ งที่ เบิกจ่ ำยใน
สถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขตจำก
ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสำรกำรรำยงำนกำร ใช้ เ งิ น งบประมำณของ    

สถำบันอุดมศึกษำที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ตำมผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ ำย  ประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

3) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
รำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ  



ค ำอธิบำยรำยละเอียดตวัชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 
น้ าหนัก : ร้อยละ ... (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 
ค าอธิบาย : 

 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรำกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขต 
เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ  ทั้งนี้ ไม่รวม 
เงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบ
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  
ของสถำบันอุดมศึกษำเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557 หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำย
ลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำยอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำร
ค ำนวณ 

สูตรการค านวณ :   
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

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

 
เงื่อนไข :  

1. ก ำหนดระดับคะแนน 3 เท่ำกับ ร้อยละ X ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยภำพรวมตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด  

2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีสถำบันอุดมศึกษำได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงินตำม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมำณ       
ที่ส ำนักงบประมำณจัดสรรเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

3. สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

            เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำเบิกจ่ำย 
                 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557               x 100 

            วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ 



ค ำอธิบำยรำยละเอียดตวัชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยภำพรวม 12 เดือน 

ร้อยละ 95.76 94.58 90.27 ..... 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     ผล
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำ     และ
วิทยำเขต ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557 จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ  กรมบัญชีกลำง 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวปทุมมำลย์  ไม้เรียง 0 2127 7132 
2. นำงสำวทิวำพร  ผำสุข   0 2127 7000 
3. นำงสำวจุลลิกำ  พำนิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 

แนวทางการประเมินผล : 

ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบนัอดุมศึกษา 

 ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผล
จำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
ซึ่ ง จ ะ ใช้ ข้ อมู ลผลกำร เบิ กจ่ ำย เ งิ น
งบประมำณรำยจ่ ำยภำพรวมของ
สถำบัน อุดมศึกษำ  ทั้ งที่ เบิกจ่ ำยใน
สถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขตจำก
ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสำรกำรรำยงำนกำร ใช้ เ งิ น งบประมำณของ    

สถำบันอุดมศึกษำที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ตำมผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ ำย  ประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

3) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
รำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ  



ค ำอธิบำยรำยละเอียดตวัชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

     
 

20 
 

ตัวช้ีวัดที่  5.4  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
น้ าหนัก :  ร้อยละ ... (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 

ค าอธิบาย : 
 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน จะใช้ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขตเทียบกับ
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณในแต่ละไตรมำส เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของ
สถำบันอุดมศึกษำ ทั้งนี้ ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่สถำบันอุดมศึกษำบันทึกตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดภำยใต้วงเงินงบประมำณที่ได้รับตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีกำรน ำแผนไปปฏิบัติแล้ว
จะต้องติดตำมประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน หำกไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้ท ำไว้ให้
ปรับปรุงแผนกำรใช้จ่ำยเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในไตรมำสที่ 3 หรือภำยในเดือนมิถุนำยน 2557 

 กำรให้คะแนนพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณภำพรวมเทียบกับ
วงเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินแต่ละไตรมำส และค ำนวณค่ำเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมำสเป็นผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

สูตรการค านวณ  : 
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 ก ำหนดให้  X1 , X2 , X3 , X4 = ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่

สถำบันอุดมศึกษำเบิกจ่ำยแต่ละไตรมำส 

  Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2557 ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมำส  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน 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. ก ำหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ำกับ ค่ำเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมำสอยู่ที่ร้อยละ X    
ระดับ 4 คะแนน เท่ำกับ ค่ำเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมำสอยู่ที่ร้อยละ X+Y และระดับ 5 คะแนน เท่ำกับ 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมำสอยู่ทีร่้อยละ X+2Y 

ตัวอย่าง สถำบันอุดมศึกษำได้รับเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จ ำนวน 
315 ล้ำนบำท โดยได้ท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือให้ส ำนักงบประมำณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ  
(แผนตั้งต้น) ต่อมำวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2556 กรมบัญชีกลำงเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน  
ซึ่งหน่วยงำนประเมินผลแล้วไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนกำร  
ใช้จ่ำยเงิน (แผนปรับปรุง) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2556 ซึ่งประมำณกำรว่ำจะเบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จ ำนวนทั้งสิ้น 308 ล้ำนบำท โดยผลกำรเบิกจ่ำยเงินจริงของแต่ละไตรมำส เป็นดังนี้ 

 

รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมท้ังสิ้น 
แผนตั้งต้น  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 
ผลการเบิกจ่าย (2) 39 69 74 115 297 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกบัแผน 

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

  
ดังนั้น  เมื่ อค ำนวณค่ำ เฉลี่ ย ร้อยละของทั้ ง  4 ไตรมำส คิด เป็นผลกำรด ำเนินงำนของ

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

2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ไม่รวมเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีสถำบันอุดมศึกษำได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงิน
ตำม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมำณท่ีส ำนักงบประมำณจัดสรรเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

3. สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
เปรียบเทียบกับแผนกำรใช้จ่ำยเงินผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน ร้อยละ - - 96.18 ..... 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล  
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและ
วิทยำเขต จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของสถำบันอุดมศึกษำจำกระบบของส ำนักงบประมำณและระบบ GFMIS 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ  กรมบัญชีกลำง 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวปทุมมำลย์  ไม้เรียง 0 2127 7132 
2. นำงสำวทิวำพร  ผำสุข   0 2127 7000 
3. นำงสำวจุลลิกำ  พำนิชเจริญ   ต่อ 4206 และ 4618 
 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผล

จำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
ซึ่ ง จ ะ ใช้ ข้ อมู ลผลกำร เบิ กจ่ ำย เ งิ น
งบประมำณรำยจ่ ำยภำพรวมของ
สถำบัน อุดมศึกษำ ทั้ งที่ เบิกจ่ ำยใน
สถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขตจำก
ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูล
แ ผ น ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ข อ ง
สถำบันอุดมศึกษำจำกระบบของส ำนัก
งบประมำณและระบบ GFMIS 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสำรกำรรำยงำนกำร ใช้ เ งิ นงบประมำณของ    

สถำบันอุดมศึกษำท่ีส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ตำมผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ ำย  ประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

3) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
รำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ  
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ตัวชี้วัดที่  6  การประหยัดพลังงาน 
หน่วยวัด  : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 
น้ าหนัก  :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  :  
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ หมำยถึง กำรที่

สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถจัดกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีผลกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 
พลังงำนเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม 

แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงำนเชิงพำณิชย์ภำยในประเทศมำกพอกับควำมต้องกำร ท ำให้ต้องพ่ึงพำพลังงำน
จำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ำกว่ำ 5 แสนล้ำนบำท แนวทำงส ำคัญที่จะช่วยลดอัตรำกำรเพ่ิม
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศ คือกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดใน 
ทุกภำคส่วน คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงำนรำชกำรด ำเนิน
มำตรกำรลดใช้พลังงำนลงให้ได้อย่ำงน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับภำคเอกชน ภำคประชำชน ในกำรช่วยลด
รำยจ่ำยของประเทศโดยลดกำรน ำเข้ำน้ ำมันจำกต่ำงประเทศ 

ตารางและสูตรการค านวณ :  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้ำนไฟฟ้ำ   
2.  ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง   

 สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 

 ก าหนดให ้  
- ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมำยถึง ตัวเลขประมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำที่ควรจะเป็นของหน่วยงำนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง  
30 กันยำยน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท ำขึ้นจำกกำรน ำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผล
ต่อกำรใช้ไฟฟ้ำของหน่วยงำนนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จ ำนวนบุคลำกร เวลำที่ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน ำไปรำยงำนผ่ำน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ
มำตรฐำน  
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ตัวเลขประมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ควรจะเป็น (SEU) ของหน่วยงำนนั้นและ 
มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
20 มีนำคม 2555 
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- ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU หมำยถึง จ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำที่ใช้
ไปจริงในกิจกำรของหน่วยงำน ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลำคม 2556 ถึง  
30 กันยำยน 2557 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจำกใบแจ้งหนี้กำรใช้
ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน ำไปรำยงำนผ่ำน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำมัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมำณกำรใช้น้ ำมันมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้น้ ำมันจริง 
ปริมำณกำรใช้น้ ำมันจริง 

 ก าหนดให ้  
- ปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง

มำตรฐำน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมำยถึงตัวเลขประมำณกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของหน่วยงำนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 
กันยำยน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท ำขึ้นจำกกำรน ำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผล
ต่อกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงำนนั้น เช่น พ้ืนที่รับผิดชอบ (ตำรำง
กิโลเมตร) จ ำนวนบุคลำกร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน ำไปรำยงำนผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมำณกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงมำตรฐำน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของ
หน่วยงำนนั้นและมีกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2555 

- ปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ ำนวนน้ ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยำนพำหนะของหน่วยงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 
30 กันยำยน 2557 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบ
โอดีเซล และก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โดยรวบรวมจ ำนวนหน่วยของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยำนพำหนะของหน่วยงำนทุกคันในแต่ละเดือน แล้ว
น ำไปรำยงำนผ่ำน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 
กรณีท่ีส่วนรำชกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงทำงเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 
1 ลิตร มีน้ ำมันเบนซินอยู่ 90%) น้ ำมันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ ำมัน
ดีเซลอยู่ 95%) และก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 
100% นั้น กำรค ำนวณปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ระบบจะ
ประมวลผลเฉพำะจ ำนวนปริมำณน้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล เท่ำนั้น 
ตำมสูตรกำรค ำนวณดังต่อไปนี้: 
AFU =  ปริมำณน้ ำมันเบนซิน+ปริมำณน้ ำมันดีเซล+ (0.90 x 

ปริมำณน้ ำมันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมำณน้ ำมันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมำณ NGV) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำน

ทั้งหมดที่เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำ  
ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย/ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำยในอ่ืนของสถำบันอุดมศึกษำที่ 
ไม่ปรำกฏตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปรวมกับสถำบันอุดมศึกษำ  
ต้นสังกัด โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ละหน่วยงำน เป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ  (Milestone) แบ่ง
เกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำน
ไฟฟ้ำของปีงบประมำณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2556 - มีนำคม 2557) และ
รอบ 12 เดือน (เมษำยน 2557 - กันยำยน 2557) ตำมรูปแบบที่ สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน 
และค่ำดัชนีกำรใช้ไฟฟ้ำประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 
ถึงเดือนกันยำยน 2557 

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 
ถึงเดือนกันยำยน 2557 

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณที ่สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำมสูตรกำร

ค ำนวณที ่สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณที ่สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 0  
สถำบันอุดมศึกษำจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) หน่วยงำนจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนน 

ที่ 3, 4 และ 5 
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะน ำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด มีค่ำน้อยกว่ำ    

-0.333 หน่วยงำนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.000 คะแนน 
4) กำรประมวลคะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำมขั้นตอน เพ่ือหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน  
ข. พิจำรณำให้คะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด / จ ำนวนหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด) 
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2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนน้ ำมัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมำณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2556 - มีนำคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน (เมษำยน 2557 - กันยำยน 2557) ตำมรูปแบบที่ สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำนและค่ำดัชนีกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือนกันยำยน 2557  

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 ถึงเดือน
กันยำยน 2557  

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำม

สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณค่ำดัชนีกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง มำกกว่ำ 0  
สถำบันอุดมศึกษำจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) หน่วยงำนจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะน ำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2557 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด มีค่ำ

น้อยกว่ำ -0.333 หน่วยงำนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.000 คะแนน 
4) กำรประมวลคะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ  
ค. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำมขั้นตอน เพ่ือหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน  
ง. พิจำรณำให้คะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด / จ ำนวนหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด) 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

1)  ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่หน่วยงำนได้รำยงำนผลผ่ำน www.e-report.energy.go.th ของ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เท่ำนั้น ในกำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ  

หน้ำแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมำยเหตุ: กำรขอ username และ password ในกำรเข้ำระบบ 
   (1) จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือ  
   (2) จำก 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)  หน่วยงำนต้องส่งผลกำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำน
ช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 เวลำ 24.00 น.  

3)  สนพ. จัดท ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำส่งถึงส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่  
15 ธันวำคม 2557 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนรำชกำรส่งผลกำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมัน
เชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่  
30 พฤศจิกำยน 2557 เวลำ 24.00 น. 

4)  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน: 
 

สถาบันอุดมศึกษา  
หมำยถึง สถำนศึกษำของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และ
กระทรวงวัฒนธรรมที่จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ แต่ไม่รวมสถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่มิใช่ 
ส่วนรำชกำร 

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
หมำยถึง ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ เรียกชื่ออย่ ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในสังกัด
สถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย/ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำยใน
อ่ืนของสถำบันอุดมศึกษำที่ไม่ปรำกฏตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะตั้งอยู่  ณ จังหวัดใด ให้รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนไปรวมกับสถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัด 

สถำบัน อุดมศึกษำที่ มีจ ำนวนหน่ วยงำนในสั งกัดและหรือใน พ้ืนที่ ที่ รั บผิ ดชอบมำร่วม 
ในกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำน มำกกว่ำ 30 หน่วยงำน จะได้รับคะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 
เท่ำของคะแนนที่ได้รับ โดยสถำบันอุดมศึกษำนั้น จะต้องมีหน่วยงำนที่รำยงำนข้อมูลผ่ำน  
www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวน
หน่วยงำนทั้งหมด  

- ตัวอย่ำง: สถำบันอุดมศึกษำ A มีหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงำน รำยงำน
ข้อมูลครบทุกขั้นตอน 55 หน่วยงำน (เท่ำกับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 
คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ำกับ 0.2132 คะแนน จึงสรุป
คะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ A เท่ำกับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีกำรติดตำมและรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ
ของปีงบประมำณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 
2556 - มีนำคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2557 - กันยำยน 
2557) ตำมรูปแบบที่ 
สนพ. ก ำหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ที่หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมใน
ค ำสั่งในช่วงเวลำ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 31 ธันวำคม 2555 

2) แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 และภำพถ่ำยแสดงกำรติดประกำศหรือ
ส ำเนำหนังสือแจ้งเวียนให้ภำยในหน่วยงำนรับทรำบและ
ปฏิบัติ 

3) เอกสำรกำรประชุมของคณะท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนของ
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำน ประจ ำปีงบประมำณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2556 - มีนำคม 2557) และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2557 - กันยำยน 2557) และหลักฐำนแสดงกำร
รับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำน 

 ข้อมูลที่หน่วยงำนรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของปีงบประมำณ  2556  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตำมข้อ 3) ให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ทรำบ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 โดยบันทึกผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
ซึ่งหลักฐำนอ้ำงอิงจะเป็นเลขที่หรือล ำดับครั้งของ
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมของคณะท ำงำนลดกำรใช้
พลังงำน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตำมล ำดับ  

 

  

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะท ำงำนลด
กำรใช้พลังงำน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะท ำงำนลด
กำรใช้พลังงำน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูล
พ้ืนฐำนส ำหรับกำร
ประเมินปริมำณกำร
ใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน 
และค่ำดัชนีกำรใช้
ไฟฟ้ำประจ ำปี
งบประมำณ 2557 
ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ สนพ. 
ก ำหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2556 ถึง
เดือนกันยำยน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) หลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อ
กำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 
2557 รวม 12 เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก ำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ก.  ตัวแปรจำกลักษณะกำรท ำงำน เช่น  จ ำนวนบุคลำกร
ภำยใน  (มำท ำงำน ลำ ไปรำชกำร) จ ำนวนบุคลำกร
ภำยนอก (ที่เข้ำมำใช้บริกำร) จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน
เตียงคนไข้ จ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำน ขนำดพ้ืนที่ของ
อำคำร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจำกสภำวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่ำง
จำกตัวจังหวัดที่ตั้ง พ้ืนที่ของอ ำเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ 
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 โดยบันทึกผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
 

  * เมื่อหน่วยงำนบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของตัวแปรต่ำงๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะ
ค ำนวณปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำนของหน่วยงำน ตำม
แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้ 

* กำรจัดท ำข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ตำมข้อ 1) และกำรรำยงำน 
ตำมข้อ 2) พร้อมทั้งรำยละเอียดแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 
นั้น สนพ. ได้จ ำแนกตำมลักษณะกำรปฏิบัติงำน ขอให้
หน่วยงำนปฏิบัติและศึกษำตำม “คู่มือกำรจัดท ำข้อมูลและ
รำยงำนผลตำมตัวชี้วัด” กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำและสถำบัน
อำชีวศึกษำ ที่ สนพ. จัดท ำขึ้น ตำมเอกสำรแนบท้ำย หรือ 
download ได้ที ่

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

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ควำมครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตำ่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของหน่วยงำน 

ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2557  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกำยน 2557 

ด้ำนไฟฟ้ำ 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
 
 
 
  

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูล
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2557 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2556 ถึง
เดือนกันยำยน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี้กำรใช้ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจกำรของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจกำรของหน่วยงำน ตำมข้อ 1) ทีห่น่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 
โดยบันทึกผ่ำน www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี 
สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ควำมครบถ้วนของข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2557  

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

ด้ำนไฟฟ้ำ 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

*   หน่วยงำนจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 
และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลกำรค ำนวณ EUI  

ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้ันตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ โดยบันทึกผ่ำน www.e-
report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 

2) สูตรกำรค ำนวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ำกับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง  (kWh; กิโลวัตต-์ช่ัวโมง)  

 
รำยละเอียดแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ อธิบำยไว้ใน 
“คู่มือกำรจัดท ำข้อมูลและรำยงำนผลตำมตัวชี้วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท ำข้ึน  

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 
  

 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน 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 มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมำยเหตุ:  
- กำรประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หำก EUI ด้ำนกำรใช้

ไฟฟ้ำ อยู่ระหว่ำงค่ำขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยำงศ ์
- กรณีที่ผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 0 หน่วยงำนจะ

ได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.5000 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   วิธีการให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา 
  ค ะ แ น น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ข อ ง

สถำบันอุดมศึกษำคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำนทั้งหมดที่
เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตำม
กฎหมำย/ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำยใน
อ่ืนของสถำบันอุดมศึกษำที่ไม่ปรำกฏตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะ
ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปรวมกับ
สถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัด ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับขั้นของ
ควำมส ำเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตำมขั้นตอนที ่1 ถึง 5  

(2) น ำคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำได้รับกำร
ประเมินตำมข้อ 1) มำรวมกันเพ่ือหำผลรวมทั้งหมด แล้วหำ
ค่ำคะแนนเฉลี่ยตำมสูตรกำรค ำนวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำท้ังหมด 
จ ำนวนหน่วยงำนในสถำบันอุดมศกึษำทั้งหมด 

 
หมายเหตุ :   
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถำบันอุดมศึกษำสรุป 

ผลกำรด ำเนินงำน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสำร/หลักฐำนประกอบของตัวชี้วัดมำด้วย ส่วนเอกสำร/หลักฐำน
ที่เก่ียวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร.  ขอให้สถำบันอุดมศึกษำจัดเตรียมไว้ ณ สถำบันอุดมศึกษำ
เพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีกำรติดตำมและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำน
ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิงของ
ปีงบประมำณ  2556 รอบ 
6 เดือน (ตุลำคม 2556 - 
มีนำคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษำยน 2557 
- กันยำยน 2557) ตำม
รูปแบบที่ สนพ. ก ำหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนลดกำรใช้พลังงำน, แผนปฏิบัติกำร
ลดใช้พลังงำน, ภำพถ่ำยแสดงกำรติดประกำศหรือส ำเนำ
หนังสือแจ้งเวียนภำยในหน่วยงำนรับทรำบและปฏิบัติ, 
พร้อมทั้งเอกสำรกำรประชุมของคณะท ำงำนลดกำรใช้
พลังงำน เป็นเอกสำรชุดเดียวกับกำรติดตำมและรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ 

 ข้อมูลที่หน่วยงำนรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของปีงบประมำณ  2556  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่หน่วยงำนบันทึกกำรติดตำมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
ด้ำนไฟฟ้ำ 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะท ำงำนลด
กำรใช้พลังงำน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะท ำงำนลด
กำรใช้พลังงำน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 
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2 ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูล
พ้ืนฐำนส ำหรับกำร
ประเมินปริมำณกำร
ใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำน และค่ำดัชนี
กำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
ประจ ำปีงบประมำณ 
2557 ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ สนพ. 
ก ำหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน  
12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2556 
ถึงเดือนกันยำยน 
2557 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) หลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อ
กำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่
ละเดือน ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2557 
รวม 12 เดือน 

 ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก ำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ก.  ตัวแปรจำกลักษณะกำรท ำงำน เช่น  จ ำนวนบุคลำกร
ภำยใน  (มำท ำงำน ลำ ไปรำชกำร) เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจำกสภำวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่ำง
จำกตัวจังหวัดที่ตั้ง พ้ืนที่ของอ ำเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ 
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 โดยบันทึกผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
เป็นข้อมูลเดียวกับกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ 

 * เมื่อหน่วยงำนบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของตัวแปรต่ำงๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค ำนวณ
ปริมำณกำรใช้น้ ำมันมำตรฐำนของหน่วยงำน ตำม
แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้  

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ควำมครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตำ่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมำณกำรใช้น้ ำมันของหน่วยงำน 

ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2557  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกำยน 2557 

ด้ำนน้ ำมัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
 
 
 
  

http://www.e-report.energy.go.th/
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 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูล
ปริมำณกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2556 ถึงเดือน
กันยำยน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 
1) ใบเสร็จค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ส่วนรำชกำรได้ซื้อ และใบสั่งจ่ำย

น้ ำมันเชื้อเพลิงให้กับยำนพำหนะของหน่วยงำนทุกคันใน 
แต่ละเดือน หรือหลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลปริมำณกำร
ใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยำนพำหนะของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2557 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยำนพำหนะของหน่วยงำน ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยใน 30 พฤศจิกำยน 2557 โดย
บันทึกผ่ำน www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้  

 

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ควำมครบถ้วนของข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมัน 
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2557  

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

ด้ำนน้ ำมัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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*   หน่วยงำนจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 
และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลกำรค ำนวณ EUI  

ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
ตำมสูตรกำรค ำนวณที ่สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้ันตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ โดยบันทึกผ่ำน www.e-
report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 

2) สูตรกำรค ำนวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท่ำกับ 

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมำณกำรใช้น้ ำมันมำตรฐำน (ลติร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมำณกำรใช้น้ ำมันจริง (ลิตร)  
  
รำยละเอียดแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ อธิบำยไว้ใน 
“คู่มือกำรจัดท ำข้อมูลและรำยงำนผลตำมตัวชี้วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท ำข้ึน  

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
ตำมสูตรกำรค ำนวณที ่สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
ตำมสูตรกำรค ำนวณที ่สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ด้านน้ ามัน 
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 มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมำยเหตุ:  
- กำรประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี 3, 4 และ 5  หำก EUI ด้ำนกำรใช้

น้ ำมันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่ำงค่ำขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยำงศ์ 
- กรณีที่ผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง มำกกว่ำ 0 

หน่วยงำนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.5000 
คะแนน 



ค ำอธิบำยรำยละเอียดตวัชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

 
39 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

   วิธีการให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลายหน่วยงาน 
  ค ะ แ น น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ข อ ง

สถำบันอุดมศึกษำคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำนทั้งหมดที่
เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตำม
กฎหมำย/ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำยใน
อ่ืนของสถำบันอุดมศึกษำที่ไม่ปรำกฏตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะ
ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปรวมกับ
สถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัด ดังนี้ 

(1) ประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับขั้นของ
ควำมส ำเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตำมขั้นตอนที ่1 ถึง 5  

(2) น ำคะแนนทีแ่ต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำได้รับกำร
ประเมินตำมข้อ 1) มำรวมกันเพ่ือหำผลรวมทั้งหมด แล้วหำ
ค่ำคะแนนเฉลี่ยตำมสูตรกำรค ำนวณดังต่อไปนี้ 

*คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำท้ังหมด 
จ ำนวนหน่วยงำนในสถำบันอุดมศกึษำทั้งหมด 

 
หมายเหตุ :   
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถำบันอุดมศึกษำสรุป 

ผลกำรด ำเนินงำน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสำร/หลักฐำนประกอบของตัวชี้วัดมำด้วย ส่วนเอกสำร/หลักฐำน
ที่เก่ียวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร.  ขอให้สถำบันอุดมศึกษำจัดเตรียมไว้ ณ สถำบันอุดมศึกษำ
เพ่ือพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 

รำยชื่อผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
นำงสำวชนำนัญ  บัวเขียว 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 

 โทรสำร 0 2612 1374 
Email : chananan@eppo.go.th 
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 การพัฒนาสถาบัน  

ตัวช้ีวัดที่ 7  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 10 
 

ค าอธิบาย : 
 พิจำรณำควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
องค์ประกอบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดจำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 7  
กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2553  
ทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) 

 

แนวทางการประเมินผล : 
 ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินระดับสถำบันขององค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร ของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็น 
กำรประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) โดยมีรำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2553 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนำคุณภำพอุดมศึกษำ ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

รำยชื่อผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวนุชนภำ รื่นอบเชย 0 2610 5452 
2. นำยเมธัส บรรเทิงสุข โทรสำร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 
 

  



ค ำอธิบำยรำยละเอียดตวัชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 
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ตัวช้ีวัดที่ 8  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 10 
 

ค าอธิบาย : 
 พิจำรณำควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
องค์ประกอบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดจำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2553 
ทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) 

 

แนวทางการประเมินผล :  
 ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินระดับสถำบันขององค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็น 
กำรประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) โดยมีรำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2553 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนำคุณภำพอุดมศึกษำ ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

รำยชื่อผู้รับผิดชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวนุชนภำ รื่นอบเชย 0 2610 5452 
2. นำยเมธัส บรรเทิงสุข โทรสำร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 
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