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มิติภายนอก 

 การประเมินประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที ่1 นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 15 
 

วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุต่อนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน
ของรัฐบำล ภำรกิจหลักของกระทรวงที่สถำบันอุดมศึกษำสังกัด รวมทั้งให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน 
กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ตลอดจนสะท้อนกำรบูรณำกำรกำรบริหำรงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ค าอธิบาย :  
 พิจำรณำจำกผลกำรประเมินในกำรบรรลุต่อนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล ภำรกิจหลักของ
กระทรวงต้นสังกัดและ/หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
เฉพำะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งส ำนักงำน ก.พ.ร. และ สกอ. ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกจำก
ตัวชี้วัดในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ สกอ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การประเมินผล :  
 ใช้คะแนนผลกำรประเมินจำกตัวชี้วัดของกระทรวงต้นสังกัดและ/หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
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ตัวช้ีวัดที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ าหนัก : ร้อยละ 45 
 

ค าอธิบาย : 
 พิจำรณำควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
สถำบัน ตำมองค์ประกอบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด จำกรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ (ระดับสถำบัน) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบ ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบ ที่ 2 กำรวิจัย 
 องค์ประกอบ ที่ 3 กำรบริกำรทำงวิชำกำร 
 องค์ประกอบ ที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 
2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

 
แนวทางการประเมินผล : 

 ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน จ ำนวน  
4 องค์ประกอบ คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็นกำรประเมินที่
ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) โดยมีรำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  
ทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม 
 
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 3 คุณภาพการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำมุ่งพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนิสิตนักศึกษำ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  
โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ควำมพึงพอใจของนิสิตนักศึกษำต่อสถำบันอุดมศึกษำ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย : 
 พิจำรณำควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

หลักสูตรขององค์ประกอบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด จำกรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรที่มีกำรประเมิน  
ในปีกำรศึกษำ 2557 ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน  

 บัณฑิต หมำยถึง ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในหลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำร
ในปีกำรศึกษำ 2556 (ส ำหรับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ หมำยถึง ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
และปริญญำเอกในหลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำร ในปีกำรศึกษำ 2556) และ 

2. ต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพ ครอบคลุม 
ทุกคณะ อย่ำงน้อยร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ 

 ผู้ใช้บัณฑิต หมำยถึง นำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร ผู้ที่บัณฑิตท ำงำนเกี่ยวข้องด้วย หรือสถำนศึกษำ 
ที่รับบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ 

 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ พิจำรณำจำกคุณภำพของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) ซึ่ง
หมำยถึง คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่สถำบันก ำหนด ครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้ำน คือ  

1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้ำนควำมรู้ 
3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

      เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 
2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

แนวทางการประเมินผล : 

 ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร โดยเฉลี่ย 
ผลกำรประเมินจำกทุกหลักสูตรที่มีกำรประเมินในปีกำรศึกษำ 2557 ขององค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียน
กำรสอน กำรประเมินผู้ เรียน ตัวบ่งชี้ที่  5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตร ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  (ใช้ผลกำรประเมินจำกตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 
3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0) จำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
ผ่ำนระบบ CHE QA Online โดยมีรำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย : 
 นิสิตนักศึกษา หมำยถึง นิสิตนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีในหลักสูตรภำคปกติ

และภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำร ที่ลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2557 (ส ำหรับสถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร์ หมำยถึง นิสิตนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำโทและปริญญำเอกในหลักสูตร  
ภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำรที่ลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2557) 

 ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ เป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

      เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

แนวทางการประเมินผล : 

 ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร โดยเฉลี่ย 
ผลกำรประเมินจำกทุกหลักสูตรที่มีกำรประเมินในปีกำรศึกษำ 2557 ขององค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียน
กำรสอน กำรประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (ใช้ผลกำรประเมินจำก
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ตัวบ่งชี้ที่ 11 ระดับควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5) จำกรำยงำน
กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ผ่ำนระบบ CHE QA Online โดยมี
รำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 

 

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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มิติภายใน 

 การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่4  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 
 

กรณีที่ 1  สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 2.5 
 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 2.5 

 

กรณีที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 5 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนัก (ร้อยละ 5) 

กรณีที ่
งบประมาณประจ าปี น้ าหนัก 

รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รวม 

กรณีที่ 1 2.5 2.5 5 

กรณีที่ 2 - 5 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
น้ าหนัก : ร้อยละ 2.5 (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 

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 สำมำรถตรวจสอบได้จำกรหัส
งบประมำณรำยจ่ำย รหัสลักษณะงำนต ำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ 

สูตรการค านวณ :  

 
                                เงนิงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำเบิกจ่ำย    x 100 
                                วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ  3  ต่อ  1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
75 78 81 84 87 
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เงื่อนไข :  

1. ก ำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยร้อยละเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด 

2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ ไม่รวมเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีสถำบันอุดมศึกษำได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงิน
ตำม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมำณที่ส ำนักงบประมำณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยลงทุน 

ร้อยละ 72.79 66.27 67.77 .... 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล  
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและ 
วิทยำเขต จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

แนวทางการประเมินผล :   

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 

 ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำก
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลกำรเบิกจ่ ำย เงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่
เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขต
จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสำรกำรรำยงำนกำรใช้ เ งินงบประมำณของ    

สถำบันอุดมศึกษำที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ  กรมบัญชีกลำง 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวอรนุช ไวนุสิทธิ์ 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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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

น้ าหนัก : ร้อยละ 2.5 หรือ ร้อยละ 5 (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น) 

ค าอธิบาย : 
 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม จะใช้อัตรำกำรเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขต เป็น
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ  ทั้งนี้ไม่รวม 
เงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบ 
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม  
ของสถำบันอุดมศึกษำเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ  หำกมีกำรโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำ
ยอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

สูตรการค านวณ :   

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
88 90 92 94 96 

เงื่อนไข :  

1. ก ำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ 96  ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยภำพรวมตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีสถำบันอุดมศึกษำได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงินตำม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมำณ 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ที่ส ำนักงบประมำณจัดสรรเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

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

 

             เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำเบิกจ่ำย 
                      ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558              x 100 

             วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยภำพรวม 

ร้อยละ 94.58 90.27 90.48 ... 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล  
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและ
วิทยำเขต ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558 จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 
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. 2558 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสำร หลักฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณรำยจ่ ำย  ประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ. 2558 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ  กรมบัญชีกลำง 
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวอรนุช ไวนุสิทธิ์ 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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ตัวชี้วัดที่  5  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 2557 ถึง  
30 กันยำยน 2558 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 2557 ถึง  
30 กันยำยน 2558 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 2557 ถึง 30 
กันยำยน 2558 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 2557 ถึง 
30 กันยำยน 2558 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)  
แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
แต่ละระดับ ดังนี้ 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำน
ไฟฟ้ำของปีงบประมำณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2557 - มีนำคม 2558) และ
รอบ 12 เดือน (เมษำยน 2558 - กันยำยน 2558) ตำมรูปแบบที ่สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน 
และค่ำดัชนีกำรใช้ไฟฟ้ำประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 
ถึงเดือนกันยำยน 2558 

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 
ถึงเดือนกันยำยน 2558 

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณที่ สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำร

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

- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณที่ 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 2558 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 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2557 - มีนำคม 2558) 
และรอบ 12 เดือน (เมษำยน 2558 - กันยำยน 2558) ตำมรูปแบบที่ สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำนและค่ำดัชนีกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558  

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือน
กันยำยน 2558  

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2558 ตำม

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

- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2558 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 2558 ตำมสูตรกำรค ำนวณที่ สนพ. ก ำหนด  

มีค่ำน้อยกว่ำ -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 2558 เวลำ 24.00 น.  
3)  สนพ. จัดท ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำส่งถึงส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่  

15 ธันวำคม 2558 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนรำชกำรส่งผลกำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมัน
เชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่  
30 พฤศจิกำยน 2558 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 2558 
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 
2557 - มีนำคม 2558) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2558 - กันยำยน 
2558) ตำมรูปแบบที่ 
สนพ. ก ำหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 และภำพถ่ำยแสดงกำรติดประกำศหรือ
ส ำเนำหนังสือแจ้งเวียนให้ภำยในหน่วยงำนรับทรำบและ
ปฏิบัติ 

2) เอกสำรกำรประชุมของคณะท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนของ
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำน ประจ ำปีงบประมำณ  2558 
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2557 - มีนำคม 2558) และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2558 - กันยำยน 2558) และหลักฐำนแสดงกำร
รับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำน 

 ข้อมูลที่หน่วยงำนรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของปีงบประมำณ  2558  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตำมข้อ 3) ให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ทรำบ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 โดยบันทึกผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
ซึ่งหลักฐำนอ้ำงอิงจะเป็นเลขที่หรือล ำดับครั้งของ
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมของคณะท ำงำนลดกำรใช้
พลังงำน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตำมล ำดับ  
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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 2558 
ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ สนพ. 
ก ำหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2557 ถึง
เดือนกันยำยน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) หลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อ
กำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 
2558 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
เตียงคนไข ้จ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำน ขนำดพ้ืนที่ของ
อำคำร เป็นต้น 

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

2) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ 
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 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 2558/handbook/ 
 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ควำมครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตำ่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของหน่วยงำน 

ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกำยน 2558 

ด้ำนไฟฟ้ำ 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูล
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2558 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2557 ถึง
เดือนกันยำยน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี้กำรใช้ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจกำรของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจกำรของหน่วยงำน ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 
โดยบันทึกผ่ำน www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี 
สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ควำมครบถ้วนของข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกำยน 2558 

ด้ำนไฟฟ้ำ 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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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 2558 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 2558 

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 2558 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 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  2558 รอบ 
6 เดือน (ตุลำคม 2557 - 
มีนำคม 2558) และรอบ 
12 เดือน (เมษำยน 2558 
- กันยำยน 2558) ตำม
รูปแบบที่ สนพ. ก ำหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

ข้อมูลที่หน่วยงำนรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของปีงบประมำณ  2558  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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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูล
พ้ืนฐำนส ำหรับกำร
ประเมินปริมำณกำร
ใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำน และค่ำดัชนี
กำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
ประจ ำปีงบประมำณ 
2558 ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ สนพ. 
ก ำหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน  
12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2557 
ถึงเดือนกันยำยน 
2558 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) หลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อ
กำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่
ละเดือน ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558 
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 พ้ืนที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ 
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 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 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกำยน 2558 

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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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูล
ปริมำณกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2557 ถึงเดือน
กันยำยน 2558 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 
1) ใบเสร็จค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ส่วนรำชกำรได้ซื้อ และใบสั่งจ่ำย

น้ ำมันเชื้อเพลิงให้กับยำนพำหนะของหน่วยงำนทุกคันใน 
แต่ละเดือน หรือหลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลปริมำณกำร
ใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยำนพำหนะของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยำนพำหนะของหน่วยงำน ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยใน 30 พฤศจิกำยน 2558 โดย
บันทึกผ่ำน www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้  

 

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ควำมครบถ้วนของข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมัน 
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกำยน 2558 

ด้ำนน้ ำมัน 

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

ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
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 2558 

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 2558 
ตำมสูตรกำรค ำนวณที ่สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
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 
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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 6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 10 
 

ค าอธิบาย : 
 พิจำรณำควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
สถำบัน ตำมองค์ประกอบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดจำกรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5  
กำรบริหำรจัดกำร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 
2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

 

แนวทางการประเมินผล : 
 ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบันของ
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE 
QA Online ซึ่งเป็นกำรประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ของ
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  โดยมีรำยละเอียดตำมเกณฑ์ 
กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม 

 
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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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

ผล
การ

ด าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก ท่ีได้ 

มิติภายนอก 

1. ด้านการประเมินประสิทธิผล  60  4.1250  
  1.1 .....................................    15  3.7201 0.5580 
  1.2 .....................................  45  4.2600 1.9170 

2. ด้านการประเมินคุณภาพ  10  4.3270  
2.1 .....................................  5  4.1030 0.2052 
2.2 .....................................  5  4.5500 0.2275 

มิติภายใน 

3. ด้านการประเมินประสิทธิภาพ  10  3.8640  

3.1 .....................................  5    
 3.1.1 ............................  2.5  3.1210 0.0780 
 3.1.2 ............................  2.5  2.8340 0.0709 

3.2 .....................................  5  4.7500 0.2375 

4. ด้านการพัฒนาองค์การ  20  4.2100  

  4.1 .....................................  20  4.2100 0.8420 

น้ าหนักรวม 100 คะแนนท่ีได้ 4.1361 

วิธีการค านวณนี้ เหมือนกับกรณีการคิดผลการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย) โดยท่ัวไป 

ซ่ึงต้องน าผลรวมของผลคูณระหว่างผลการเรียนกับหน่วยกิต แล้วหารด้วยหน่วยกิตรวม   

วิธตีรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ดังนี้  

1) (ผลคะแนนรวมของแต่ละมิติ/ด้าน X น้ าหนักรวมในด้านนัน้) --> แล้วน าค่าท่ีได้มาบวกกัน 

2) ผลรวมที่ได้จาก 1) / ค่าน้ าหนักรวมทุกด้าน =  ค่าของคะแนนที่เกิดจากการรวมด้วย 
                ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนกัทุกตัวข้างต้น 

 

 
 

สูตรนี้เป็นการค านวณคา่คะแนนถ่วงน้ าหนัก
จากค่าน้ าหนักรวม 100 ซึ่งเมื่อรวมคะแนน
ถ่วงน้ าหนักน้ีในทุกตัวชี้วัด ตั้งแตต่ัวชีว้ัดที่ 
1.1 – 4.1 

จะเป็นคะแนนรวมของทุกมติ/ิด้าน 

(0.5580+1.9170+0.2052+…+0.8420 = 
4.1361*) 

(หากค่าน้ าหนักรวมมิใช ่100 ก็ต้องเปลี่ยน
ตัวหารด้วยค่านั้น) 

 

 
 

หากต้องการค านวณคะแนนรายมติิ/ดา้น 
จากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักน้ี ไม่สามารถน าค่า
ถ่วงน้ าหนักน้ีมาใช้ได้โดยตรง จะต้อง
ด าเนินการตามล าดบั ดงันี้ 

1. รวมคะแนนถ่วงน้ าหนักจากตัวชี้วดัทุกตัว
ในแต่ละมติิ/ด้านที่ต้องการค านวณ 
(เช่น ด้านที ่1 การประเมินประสิทธิผล  
รวมค่าถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.2 ดังนี้ 
0.5580+1.9170= 2.4750) 

2. ปรับตัวหารให้เป็นน้ าหนักเฉพาะมติิ/ดา้น
น้ันๆ เท่าน้ัน (ตามตัวอย่างคือ ด้านที ่1 
น้ าหนักคือ ร้อยละ 60) โดยการคูณกลบัด้วย
น้ าหนักรวมเดิมที่ใช้ถ่วงน้ าหนัก (ในที่น้ีคือ
100) และหารด้วยน้ าหนักในมิต/ิดา้นที่
ต้องการ (60) 

𝟐. 𝟒𝟕𝟓𝟎 × 𝟏𝟎𝟎

𝟔𝟎
= 𝟒. 𝟏𝟐𝟓𝟎 

 

1)  (4.1250X60) + (4.3270X10) +   
     (3.8640X10) + (4.2100X20) = 413.61 

2)  413.61 / 100 = 4.1361* 

 

𝟑. 𝟕𝟐𝟎𝟏 × 𝟏𝟓

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟓𝟓𝟖𝟎 
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ตัวอย่างการค านวณคะแนนรายมิติ/ด้าน 

กำรค ำนวณคะแนนรำยมิติ/ด้ำน ด ำเนินกำรตำมล ำดับ ดังนี้ 
1. รวมคะแนนถ่วงน้ ำหนักจำกตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละมิติ/ด้ำนที่ต้องกำรค ำนวณ    
2. ปรับตัวหำรให้เป็นน้ ำหนักเฉพำะมิติ/ด้ำนนั้นๆ เท่ำนั้น (ตัวอย่ำงเช่น ด้ำนที่ 1 กำรประเมินประสิทธิผล

น้ ำหนักคือ ร้อยละ 60) โดยกำรคูณกลับด้วยน้ ำหนักรวมเดิมที่ใช้ถ่วงน้ ำหนัก (ในที่นี้คือ 100) และหำรด้วย 
น้ ำหนักในมิติ/ด้ำนที่ต้องกำร (60) 

ดังนั้น   คะแนนด้ำนที่ 1 = 
คะแนนถ่วงน้ ำหนักจำกตัวชี้วัดทุกตัวในมิติ/ด้ำน 

X 100 
60 

วิธีตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนน 
1. น ำผลคะแนนรวมของแต่ละมิติ/ด้ำน คูณกับน้ ำหนักรวมในมิติ/ด้ำน นั้น แล้วน ำค่ำที่ได้มำบวกกัน  
2. น ำผลรวมที่ได้จำก 1. มำหำรด้วยค่ำน้ ำหนักรวม 

ผลลัพธ์สุดท้ำยที่ได้จำก 2. = ค่ำของคะแนนที่เกิดจำกกำรรวมด้วยค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนักทุกตัว 

 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายนอก 

1. ด้านการประเมินประสิทธิผล          

1.1              

2. ด้านการประเมินคุณภาพ            

2.1             

มิติภายใน          

3.  ดา้นการประเมินประสิทธิภาพ            

3.1             

4.  ดา้นการพัฒนาองค์การ          

4.1            

น้ าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้  

คะแนนถ่วงน้ ำหนัก คือ ค่ำของคะแนนในแต่ละตัวช้ีวัดซึ่งแปรผันตำม
สัดส่วนของน้ ำหนัก (ร้อยละ) ในตัวช้ีวัดนั้นๆ ต่อน้ ำหนักรวมทั้งหมด  

ค่ำคะแนนท่ีได้ = ผลรวมของคะแนนถ่วงน้ ำหนักของทุกตัวช้ีวัด 



 
 ค ำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558     32 
 

เงื่อนไขการแสดงค่าเป้าหมายหรือผลการด าเนินงาน และการค านวณค่าคะแนนในเอกสาร 

1. ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำน ที่มีหน่วยวัดเป็น ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (%) จะแสดงผลหรือใช้
ค ำนวณด้วยทศนิยม 2 ต ำแหน่ง ทั้งนี้ พิจำรณำจำกทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 เป็นเศษ โดยกำรปัดขึ้น (กรณีมี
ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5) หรือปัดทิ้ง (กรณีมีค่ำน้อยกว่ำ 5) ดังกรณีต่อไปนี้ 

 

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง 
(หน่วยวัด : ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำน 
ทีใ่ช้ในกำรค ำนวณ/แสดงในเอกสำรค ำรับรอง/ 

ผลกำรประเมิน 

75.1249 75.12 

63.4850 63.49 

89.9971 90.00 
 

2. ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีหน่วยวัดกรณีอ่ืนๆ ซึ่งแสดงผลด้วยจุดทศนิยมจะแสดงผลหรือใช้
ค ำนวณด้วยทศนิยม 4 ต ำแหน่ง ทั้งนี้ พิจำรณำจำกทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 เป็นเศษ โดยกำรปัดขึ้น (กรณีมี
ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5) หรือปัดทิ้ง (กรณีมีค่ำน้อยกว่ำ 5) ดังกรณีต่อไปนี้ 
 

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง 
ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำน 

ที่ใช้ในกำรค ำนวณ/แสดงในเอกสำรค ำรับรอง/
ผลกำรประเมิน 

ค่ำคะแนนที่ได้ 3.56004999 ค่ำคะแนนที่ได้ 3.5600 

ผลกำรด ำเนินงำน 3.2999498 ผลกำรด ำเนินงำน 3.2999 

1.254897 ล้ำนบำท 1.2549 ล้ำนบำท 

ค่ำเป้ำหมำย 4.249950 ค่ำเป้ำหมำย 4.2500 

 

 



แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 โดยที่ในปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับปรุงระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบันของตนเองได้ ภายใต้
การก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  
   (ชื่อสถาบันอุดมศึกษา)  โดยความเห็นชอบของสภา (ชื่อสถาบันอุดมศึกษา)     
พิจารณาแล้วจึงขอแจ้งข้อมูล (โดยการเลือกกาเครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่ง) ดังนี้  
 
 เลือกด าเนินการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบันที่ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะพัฒนาขึ้น 
 เลือกด าเนินการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบันของ

ตนเอง โดยไม่ใช้ระบบฯ ของ สกอ.* 
 
       ลงชื่อ.................................................. .......... 
        (อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา) 
        วันที่........................................ 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. โปรดตอบกลับแบบฟอร์มนี้ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557 หากพ้นจากวัน
ดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. จะถือว่าสถาบันอุดมศึกษาได้เลือกใช้ระบบฯ ที่ สกอ. จะพัฒนาขึ้น 

2. ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกใช้ระบบฯ ของตนเอง โดยไม่ใช้ระบบฯ ที่ สกอ. พัฒนาขึ้น โปรดแนบ
รายละเอียดระบบฯ ที่สถาบันอุดมศึกษาจะด าเนินการ มาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ด้วย  โดยส าเนา
เอกสารทั้งหมดส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ me_university@opdc.go.th 
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