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มิติภายนอก 

 การประเมินประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดท่ี 1  นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 

นํ้าหนัก : รอยละ 5 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีสวนรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตอ

นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด 

คําอธิบาย :  

 พิจารณาจากผลการประเมินในการบรรลุตอนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลัก

ของกระทรวงตนสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เกณฑการประเมินผล :  

 พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินจากตัวช้ีวัด “นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจ

หลักของกระทรวง/กรม” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงตนสังกัด (สํานักงานปลัดกระทรวง) 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

นํ้าหนัก : รอยละ 10 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีสวนรวม

รับผิดชอบผลการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้ง เพื่อให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาใหความรวมมือ 

ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

คําอธิบาย :  

 พิจารณาจากผลการประเมินการบรรลุเปาหมายภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เกณฑการประเมินผล :  

 พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินจากตัวช้ีวัด “นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจ

หลักของกระทรวง/กรม” ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(เฉพาะตัวช้ีวัดที่เปนภารกิจหลักระดับกรมของ สกอ.) 
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ตัวชี้วัดท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

นํ้าหนัก : รอยละ 45 
 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

องคประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 6 องคประกอบ ไดแก 

 องคประกอบ ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

 องคประกอบ ที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 องคประกอบ ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 องคประกอบ ที่ 4 การวิจัย 

 องคประกอบ ที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 องคประกอบ ที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการใหคะแนน :  

 เปนไปตามเกณฑการประเมินในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 

ทั้งเกณฑมาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมของแตละองคประกอบ 

 

แนวทางการประเมินผล : 

 ใชขอมูลผลการประเมินระดับสถาบันของแตละองคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผานระบบ CHE QA Online ซึ่งเปนการประเมินที่ครบถวนทั้งตัวบงช้ี

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีรายละเอียดตามเกณฑการประเมินในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งเกณฑ

มาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  กลุมพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รายช่ือผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 0 2610 5452 

2. นายเมธัส บรรเทิงสุข โทรสาร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 
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 การประเมินคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 คุณภาพการใหบริการ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามุงพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการให

สอดคลองกับความตองการของนิสิตนักศึกษา และมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต  

นํ้าหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานสถิติ

แหงชาติเปนผูดําเนินการสํารวจ 

 บัณฑิต หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา

ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556) และ 

2. มีงานทําต้ังแต 3 เดือนข้ึนไปหลังสําเร็จการศึกษา ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระและ 

ไมนับรวมผูที่มีงานทําอยูกอนเขาศึกษาหรือขณะศึกษา 

 ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย 

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็น ดังน้ี 

 1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ันๆ  

 2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   

 3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 

เกณฑการใหคะแนน : 

      ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85 
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แนวทางการประเมินผล : 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติ

แหงชาติ เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทาน้ัน ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจ

ขอมูลควบคูไปไดเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเปนการดําเนินงานภายในสถาบัน 

ไมตองแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  

นํ้าหนัก : รอยละ 5 

คําอธิบาย : 

 นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติ

และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สําหรับสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังน้ี 

1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย

ผูสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน  

2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การใหบริการดานวิชาการ และ

การใหบริการทั่วไป  

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงเกณฑการใหคะแนน /+-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี   

เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85 

แนวทางการประเมินผล : 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติ

แหงชาติ เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทาน้ัน ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจ

ขอมูลควบคูไปไดเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเปนการดําเนินงานภายในสถาบัน 

ไมตองแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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แนวทางการจัดทําขอมูลเก่ียวกับกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ สําหรับตัวชี้วัดท่ี 4.1 และตัวชี้วัดท่ี 4.2 

  รายละเอียดในการดําเนินการที่ตองขอความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหสํานักงาน 

สถิติแหงชาติสามารถกําหนดกลุมตัวอยางไดอยางเหมาะสมและจัดเก็บขอมูลไดครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางดังน้ี  

1) ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลเกี่ยวกับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา พรอมรายช่ือและ

หมายเลขติดตอของผูจัดทําขอมูล (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอรมที ่1 และ 2)  

2) ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรีฯ (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกฯ (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอรมที่ 3) 

3) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาแจงรายช่ือและหมายเลขติดตอผูประสานงานสําหรับการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนิสิตนักศึกษา เพื่อประโยชนในการประสานงานตอไป (รายละเอียดปรากฏ

ตามแบบฟอรมที่ 4) 

4) ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลเกี่ยวกับศูนย/วิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษา 

เฉพาะวิทยาเขต/ศูนยท่ีมีการเปดสอนต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปเทาน้ัน (รายละเอียดปรากฏตาม 

แบบฟอรมที่ 5)  

ทั้งน้ี หากขอมูลตามขอ 3) และขอ 4) ของสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการเปลี่ยนแปลง

จากขอมูลเดิมที่จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษาไมตองกรอกขอมูล

ดังกลาว และขอใหแจงสํานักงานสถิติแหงชาติใหนําขอมูลเดิมมาใชในการสํารวจตอไป 

5) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมแบบฟอรมการสํารวจความพึงพอใจ 

ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ “http://www.opdc.go.th > 

ศูนยความรู > คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2549-2557” 

6) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูล ตามขอ 1) ขอ 2) ขอ 3) และขอ 4) ในรูปแบบ

ของแผนบันทึกขอมูล (CD) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2557 โดยขอใหผูรับผิดชอบ

จัดทําขอมูลไดตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูลกอนจัดสงดวย  

ท้ังน้ี หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันจัดเก็บขอมูลเพ่ือกรอกลงแบบฟอรมเปนวันรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ทําใหไมสามารถสงขอมูลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ หากสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลลาชากวากําหนด  

จะกอใหเกิดปญหาในการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม และสงผลใหคะแนนการประเมินผลของตัวชี้วัดท่ี

สถาบันอุดมศึกษาไดรับ ถูกปรับลดลงเปน 1.0000 คะแนน 
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เง่ือนไขของการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

เน่ืองจากในปงบประมาณที่ผานมา สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงจัดสงขอมูลกลุมเปาหมายใน

การสํารวจฯ ลาชากวากําหนด และขอมูลที่จัดสงยังขาดความครบถวน สมบูรณ เชน ขอมูลรายช่ือ ที่อยู และ

หมายเลขติดตอของบัณฑิตไมถูกตองและ/หรือไมทันสมัย ซึ่งทําใหเกิดปญหาความลาชาในการจัดเก็บขอมูล

ภาคสนามเปนอยางมาก รวมทั้งจัดเก็บขอมูลไดตัวอยางที่ตอบแบบสํารวจจํานวนนอยมาก ดังน้ัน สํานักงาน 

ก.พ.ร. จึงกําหนดเงื่อนไขเพื่อใหการสํารวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 กรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ ตามขอ 1) ขอ 2) และ 

ขอ 3) ลาชากวาวันที่ 31 มีนาคม 2557 จะสงผลใหคะแนนการประเมินผลของตัวช้ีวัดน้ีถูกปรับลดลง 

เปน 1.0000 คะแนน 

 กรณีขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ ตามขอ 1) ขอ 2) และขอ 3) ขาดความครบถวน 

สมบูรณ สํานักงานสถิติแหงชาติจะดําเนินการเลือกตัวอยางและจัดเก็บขอมูลตามที่สถาบันอุดมศึกษาจัดสง 

ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาจะตองยอมรับความเบี่ยงเบนและความคลาดเคลื่อนของผลสํารวจที่อาจจะเกิดข้ึนได 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. 

รายช่ือผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวนิชา สาทรกิจ 0 2356 9961 

2. นายยุทธชัย อินปา 0 2356 9999 ตอ 8821 

โทรสาร 0 2281 8279 

Email : me_university@opdc.go.th 
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ตัวอยางแบบฟอรมการสํารวจความพึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แบบฟอรมท่ี 1 
 

ตารางแสดงจํานวนบัณฑิตผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

(1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556) จําแนกตามกลุมสาขา / คณะ 

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

ขอมูล ณ วันที่................................. 
กลุมสาขา/คณะ รวมบัณฑิต 

ผูที่สําเร็จ

การศึกษา 

ทั้งสิ้น 

จํานวน 

ผูที่สําเร็จ 

การศึกษา 

บัณฑิตที่มีงานทํา 

หลังสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตที ่

ประกอบ

อาชีพ

อิสระ 

บัณฑิตที่

มี 

งานทํา

กอน/ 

ขณะ

ศึกษา 

บัณฑิตที่

ไมม ี

งานทํา ทํางาน

นอยกวา 

3 เดือน 

ทํางาน

ตั้งแต 

3 เดือน 

ขึ้นไป 

รวม 

บัณฑิตที่มี

งานทําหลัง

สําเร็จ

การศึกษา 

ภาค

ปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

1. กลุมสาขา                    

        คณะ .....                   

        คณะ ......                   

:                   

2. กลุมสาขา                    

        คณะ ......                   

        คณะ ......                   

:                   

... กลุมสาขา                    

        คณะ ......                   

        คณะ ......                   

:                   

รวม                   

    ผูจัดทําขอมูล : นาย/นาง/นางสาว.................  

      ตําแหนง.......  

      โทร. ...............    

      E-mail:.............  
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แบบฟอรมท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคปกติ   ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ 

มือถือ ที่บาน ท่ีทํางาน

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

ตําแหนง........................................................

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

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

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

ผูจัดทําขอมูล :

หมายเลขโทรศัพทที่ต ิดตอได
e-mail address

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

ตารางแสดงรายชื่อบัณฑิตผู ท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)

( เฉพาะรายชื่อบัณฑิตท่ีมีงานทําต้ังแต 3 เดือนขึ้นไป หลังจบการศึกษา )

ลําดับที่ คณะกลุมสาขา ช่ือและท่ีอยูสถานท่ีทํางานช่ือ - นามสกุล ที่อยูท่ีสามารถติดตอได
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แบบฟอรมท่ี 3

ขอมูล ณ วันท่ี ..................................

ภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1. กลุมสาขา ............................

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

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

:

2. กลุมสาขา ............................

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

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

:

:

:

:

:

:

...กลุมสาขา ...............................

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

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

:

รวม

หมายเหตุ * ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลวิทยาเขต/ศูนยท่ีมีการเปดสอนต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปเทานั้น

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

ตําแหนง........................................................

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

ป 5    ข้ึนไป ป 4 ป 5    ข้ึนไป

ผู จัดทําขอมูล :

รวม ป 1 ป 2 ป 3

ตารางแสดงจํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2557   จําแนกตามกลุมสาขา / คณะ  หลักสูตร และชั้นป

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

 

กลุมสาขา / คณะ
รวมท้ังส้ิน

รวม ป 1 ป 2 ป 3 ป 4
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แบบฟอรมท่ี 4 

 

 

  

ขอมูล ณ วันท่ี......................

ชื่อ-สกุล หมายเลขติดตอ
▪ การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต*
1.นาย/นาง/นางสาว............................โทร. .......................... โทรสาร.........................

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

* กรณีสถาบันอุดมศึกษามีวิทยาเขต/ศูนยหลายแหง สามารถระบุรายช่ือและหมายเลขติดตอ

ของผูประสานงานจําแนกรายวิทยาเขต/ศูนย เพ่ือความสะดวกในการประสานการจัดเก็บขอมูล

รายช่ือและหมายเลขติดตอของผูประสานงาน
สถาบันอุดมศึกษา.........................................
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แบบฟอรมท่ี 5 

 

 
  

ขอมูล ณ วันที่......................

วิทยาเขต/ศูนย ท่ีอยูและหมายเลขติดตอวิทยาเขต/ศูนย

ท่ีอยู.................................................................

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

หมายเหตุ * ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลวิทยาเขต/ศูนยท่ีมีการเปดสอนต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปเทาน้ัน

1. วิทยาเขต/ศูนย………………….

ตารางแสดงขอมูลเก่ียวกับวิทยาเขต/ศูนย

ของสถาบันอุดมศึกษา.........................................
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มิติภายใน 

 การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 5  การเบิกจายเงินงบประมาณ 

นํ้าหนัก : รอยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน  2 กรณี ดังตาราง 
 

กรณีท่ี 1  สถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2 

 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก 1 

 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน 1 

 การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 1 

 

กรณีท่ี 2  สถาบันอุดมศึกษาไมไดรับเงินงบประมาณรายจายลงทุน วัดผล 3 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก 1.5 

 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน 1.5 

 การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 2 

 

ตารางแสดงสัดสวนนํ้าหนัก (รอยละ 5) 

กรณีท่ี 

งบประมาณประจําป 

รวม 
รายจายลงทุน 

รายจายภาพรวม 
แผน 

6 เดือนแรก 12 เดือน 

กรณีท่ี 1 2 1 1 1 5 

กรณีท่ี 2 - 1.5 1.5 2 5 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.1 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

นํ้าหนัก : รอยละ 2 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจาย 

เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวช้ีวัด

ความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งน้ีไมรวมเงินงบประมาณที่

ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา)  จะนํายอด

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

 รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูร ับ 

ไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัส

งบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

สูตรการคํานวณ :  

 

                                เงินงบประมาณรายจายลงทุนทีส่ถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย    x 100 

                                วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ  Y  ตอ  1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

X-2Y X-Y X X+Y X+2Y 
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เง่ือนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ X ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาไดรบังบประมาณไมเต็มวงเงิน

ตาม พรบ. จะใชวงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรเปนฐานในการคํานวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทาง

เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 

รายจายลงทุน 

รอยละ 79.15 72.79 66.27 .... 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูล 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและ 

วิทยาเขต จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวปทุมมาลย  ไมเรียง 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 

 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช

ขอมูลผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายใน

สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจากระบบ

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของ    

สถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน 

1) แบบจั ดทํ าแผน/รายงานผลการ ใช จ าย

งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตาม       

งบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557      

(แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

รายการ งบประมาณรายจ าย  ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ไดรับการอนุมัติจาก

ผูมีอํานาจ 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.2 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก 

นํ้าหนัก : รอยละ ... (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก จะใชอัตรา

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต 

เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีไมรวม 

เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ 

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม  

ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ ต้ังแตเดือนตุลาคม 

2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน 

หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

 

สูตรการคํานวณ :   

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ Y ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

X-2Y X-Y X X+Y X+2Y 

 

เง่ือนไข :  

 1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ X   

 2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม

ระหวางปงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พรบ  .จะใชวงเงินงบประมาณ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่สํานักงบประมาณจัดสรรเปนฐานในการคํานวณ  

 3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทาง

เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

             เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย 

                      ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557              x 100 

             วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 

รายจายภาพรวม 6 เดือนแรก 

รอยละ 48.78 51.71 49.20 50.53 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

 ใช ข อมู ลในการติดตามและประเมิ นผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลั ง ซึ่ งจะใช ข อมู ล 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต  

ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS(  

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวปทุมมาลย  ไมเรียง 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 

 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผล

จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ซึ่ ง จ ะ ใช ข อมู ลผลการ เบิ กจ าย เ งิ น

งบประมาณรายจ ายภาพรวมขอ ง

สถาบันอุดมศึกษา ทั้ งที่ เบิกจ ายใน

สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจาก

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช เ งิ นงบประมาณของ    

สถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ าย  ประจํ าป งบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ  
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ตัวชี้วัดท่ี 5.3 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน 

นํ้าหนัก : รอยละ ... (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน จะใชอัตราการ

เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต 

เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ไมรวม 

เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 

ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ ต้ังแตเดือนตุลาคม 

2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจาย

ลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการ

คํานวณ 

สูตรการคํานวณ :   

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ Y ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

X-2Y X-Y X X+Y X+2Y 

 

เง่ือนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ X ซึ่งเปนคาเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม

ระหวางปงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงินตาม พรบ. จะใชวงเงินงบประมาณ       

ที่สํานักงบประมาณจัดสรรเปนฐานในการคํานวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทาง

เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

            เงินงบประมาณรายจายภาพรวมทีส่ถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย 

                 ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557               x 100 

            วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมทีส่ถาบันอุดมศึกษาไดรับ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ .ศ.  

2553 2554 2555 2556 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 

รายจายภาพรวม  12 เดือน  

รอยละ 95.76 94.58 90.27 ..... 

 

แหลงขอมูล /วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูล 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษา  และ 

วิทยาเขต ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ -จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

หนวยงาน  /ผูรับผิดชอบ  หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวปทุมมาลย  ไมเรียง 0 2127 7132  

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000  

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618  

 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผล

จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ซึ่ ง จ ะ ใช ข อมู ลผลการ เบิ กจ าย เ งิ น

งบประมาณรายจ ายภาพรวมขอ ง

สถาบันอุดมศึกษา ทั้ งที่ เบิกจ ายใน

สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจาก

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช เ งิ นงบประมาณของ    

สถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ าย  ประจํ าป งบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ  
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ตัวชี้วัดท่ี  5.4  การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 

นํ้าหนัก :  รอยละ ... (ตามกรณีดังกลาวขางตน) 

คําอธิบาย : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน จะใชผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเทียบกับ

แผนการใชจายเงินงบประมาณในแตละไตรมาส เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณของ

สถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ขอมูลแผนการใชจายเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึกตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเปนแผนต้ังตนในระบบ GFMIS ดังน้ัน เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแลว

จะตองติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินที่ไดทําไวให

ปรับปรุงแผนการใชจายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปจจุบันและเดือนถัดไป โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2557 

 การใหคะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ

วงเงินตามแผนการใชจายเงินแตละไตรมาส และคํานวณคาเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเปนผลการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

สูตรการคํานวณ  : 
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 กําหนดให  X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่

สถาบันอุดมศึกษาเบิกจายแตละไตรมาส 

  Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ในระบบ GFMIS แตละไตรมาส  

เกณฑการใหคะแนน : 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ Y ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

X-2Y X-Y X X+Y X+2Y 
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เง่ือนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เทากับ คาเฉลี่ยรอยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยูที่รอยละ X    

ระดับ 4 คะแนน เทากับ คาเฉลี่ยรอยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยูที่รอยละ X+Y และระดับ 5 คะแนน เทากับ 

คาเฉลี่ยรอยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยูที่รอยละ X+2Y 

ตัวอยาง สถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 

315 ลานบาท โดยไดทําแผนการใชจายเงินเพื่อใหสํานักงบประมาณเห็นชอบแลว ต้ังแตตนปงบประมาณ  

(แผนต้ังตน) ตอมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กรมบัญชีกลางเปดระบบใหปรับปรุงแผนการใชจายเงิน 

ซึ่งหนวยงานประเมินผลแลวไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการใชจายเงินเดิม จึงไดปรับปรุงแผนการ 

ใชจายเงิน (แผนปรับปรุง) ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งประมาณการวาจะเบิกจายเงินงบประมาณไดภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนทั้งสิ้น 308 ลานบาท โดยผลการเบิกจายเงินจริงของแตละไตรมาส เปนดังน้ี 
 

รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งส้ิน 

แผนตั้งตน  78 70 67 100 315 

แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 

ผลการเบิกจาย (2) 39 69 74 115 297 

รอยละผลการเบิกจายเงินเทียบกับแผน 

(2) / (1) * 100 

97.50 92.00 94.87 100  

  

ดัง น้ัน เมื่อ คํานวณคา เฉลี่ ยรอยละของทั้ ง  4 ไตรมาส คิดเปนผลการ ดําเ นินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาเทากับ (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยูที่ระดับคะแนน  

5 คะแนน 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไมรวมเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาไดรับงบประมาณไมเต็มวงเงิน

ตาม พรบ. จะใชวงเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรเปนฐานในการคํานวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

เปรียบเทียบกับแผนการใชจายเงินผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน รอยละ - - 96.18 ..... 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูล 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและ

วิทยาเขต จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และขอมูลแผนการใชจาย

งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบของสํานักงบประมาณและระบบ GFMIS 

หนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวปทุมมาลย  ไมเรียง 0 2127 7132 

2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   0 2127 7000 

3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   ตอ 4206 และ 4618 

 E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 

แนวทางการประเมินผล : 

ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 

 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผล

จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ซึ่ ง จ ะ ใช ข อมู ลผลการ เบิ กจ าย เ งิ น

งบประมาณรายจ ายภาพรวมขอ ง

สถาบันอุดมศึกษา ทั้ งที่ เบิกจ ายใน

สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจาก

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และขอมูล

แผ น ก า ร ใ ช จ า ย ง บ ป ร ะ ม าณ ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาจากระบบของสํานัก

งบประมาณและระบบ GFMIS 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 

 เอกสารการรายงานการใช เ งิ นงบประมาณของ    

สถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ าย  ประจํ าป งบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ  
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ตัวชี้วัดท่ี  6  การประหยัดพลังงาน 

หนวยวัด  : ลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 ของปริมาณการใชมาตรฐาน 

นํ้าหนัก  :  รอยละ 5 

คําอธิบาย  :  

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่

สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใชไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิงของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีผลการใชไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงไดอยางนอยรอยละ 10  
 

เหตุผล : 

พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แตประเทศไทย 

มิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ 

เปนสวนใหญ ที่ปจจุบันมีมูลคากวา 5  แสนลานบาท แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงาน  

ของประเทศ คือ การสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน คณะรัฐมนตรีในการประชุม 

เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2555   ไดมีมติใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เพื่อเปน 

ตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขานํ้ามันจากตางประเทศ 
 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  

พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของพลังงาน  2 ชนิด  คือ 

1. ดานไฟฟา   

2. ดานนํ้ามันเช้ือเพลิง   

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน : 

1. ดานไฟฟา 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา 

(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน) – ปริมาณการใชไฟฟาจริง 

ปริมาณการใชไฟฟาจริง 

 กําหนดให  

- ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึง ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาที่ควรจะ

เปนของหนวยงานน้ัน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 

เดือน ที่จัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตางๆ  ที่มีผลตอการใชไฟฟาของหนวยงานน้ัน 

เชน พื้นที่ใชสอย จํานวนบุคลากร เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ของแตละ

เดือน แลวนําไปรายงานผาน  www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน  

- 90% ของปริมาณการใชไฟฟา

มาตรฐาน  

(kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

ตัวเลขประมาณการใชไฟฟาที่ควรจะเปน (SEU) ของหนวยงานน้ันและ 

มีการใชไฟฟาลดลงอยางนอยรอยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

20 มีนาคม 2555 
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- ปริมาณการใชไฟฟาจริง 

 (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU หมายถึง จํานวนหนวยไฟฟาที่ใช

ไปจริงในกิจการของหนวยงาน ต้ังแต วันที่  1 ตุลาคม 2556 ถึง  

30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน โดยใชขอมูลจากใบแจงหน้ีการใช

ไฟฟาที่การไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือน แลวนําไปรายงานผาน  

www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 
 

2. ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใชนํ้ามัน 

(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใชนํ้ามันจริง 

ปริมาณการใชนํ้ามันจริง 

 กําหนดให  

- ปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง

มาตรฐาน  (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใชนํ้ามัน

เช้ือเพลิงที่ควรจะเปนของหนวยงานน้ัน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 

กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดทําข้ึนจากการนําปจจัยตางๆ ที่มีผล

ตอการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงของหนวยงานน้ัน เชน พื้นที่รับผิดชอบ (ตาราง

กิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เปนตน ของแตละเดือน แลวนําไปรายงานผาน 

www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใชนํ้ามัน

เช้ือเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ควรจะเปน (SFU) ของ

หนวยงานน้ันและมกีารใชนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงอยางนอยรอยละ 10 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงจริง 

 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ที่ใช

ไปจริงในยานพาหนะของหนวยงาน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 

30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ไดแก เบนซิน ดีเซล แกสโซฮอล ไบ

โอดีเซล และกาซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหนวยของ

เช้ือเพลิงที่ใชไปกับยานพาหนะของหนวยงานทุกคันในแตละเดือน แลว

นําไปรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ใหครบ 12 เดือน 

กรณีที่สวนราชการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงทางเลือก ไดแก แกสโซฮอล (ใน 

1 ลิตร มีนํ้ามันเบนซินอยู 90%) นํ้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีนํ้ามัน

ดีเซลอยู 95%) และกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชแทนเบนซินหรือดีเซล 

100% น้ัน การคํานวณปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง ระบบจะ

ประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล เทาน้ัน 

ตามสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี: 

AFU =  ปริมาณนํ้ามันเบนซิน+ปริมาณนํ้ามันดีเซล+ (0.90 x 

ปริมาณนํ้ามันแกสโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณนํ้ามันไบโอ

ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงาน

ทั้งหมดที่เปนสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา  

ทั้งที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  /ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภายในอื่น ของสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ไมปรากฏตามกฎหมาย ไมวาจะต้ังอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษา

ตนสังกัด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน เปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone)   

แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมาย 

แตละระดับ ดังน้ี 

1.  ดานไฟฟา มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังน้ี  

ระดับ

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟาของ

ปงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน )ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน   

(เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ  .กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน และคาดัชนีการ

ใชไฟฟาประจําปงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สนพ  .กําหน ดไดแลวเสร็จ และ

ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชไฟฟาที่ใชจริง )kWh; กิโลวัตต -ชั่วโมง ) ประจําปงบประมาณ 

2557 ครบถวน 12 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่  สนพ .

กําหนด โดยอยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001- 

0.5000 

4 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่  สนพ .

กําหนด โดยอยูในชวง -0. 091 ถึง -0.199 

0.0001- 

0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่  สนพ .

กําหนด โดยอยูในชวง 0 ถึง -0.090   

ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0  

สถาบันอุดมศึกษาจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1 . 500 คะแน น 

0.0001 

- 

0.5000 

หมายเหตุ :  

1) หนวยงานจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนน 
ท่ี 3, 4 และ 5 

2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ดานการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด มีคานอยกวา   -0.333 

หนวยงานจะไดคะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา  

ก. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแตละหนวยงาน  
ข. พิจารณาใหคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสถาบันท้ังหมด / จํานวนหนวยงานในสถาบันท้ังหมด) 
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2.  ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑการใหคะแนนประเมินผล ดังน้ี  
 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานนํ้ามัน

เช้ือเพลิงของปงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 

และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที ่สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง

มาตรฐานและคาดัชนีการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ 2557 ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ สนพ. กําหนดไดแลวเสร็จ และครบถวน 12 เดือน 

นับต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชจริง (ลิตร) ประจําป

งบประมาณ 2557 ครบถวน 12 เดือน นับต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน

กันยายน 2557  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการคํานวณที ่สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการคํานวณที ่สนพ. กําหนด อยูในชวง -0.091 ถึง -0.199 

0.0001 
- 

0.5000 
5 มีผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการคํานวณที ่สนพ. กําหนด อยูในชวง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลการคํานวณคาดัชนีการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง มากกวา 0  

สถาบันอุดมศึกษาจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  

1) หนวยงานจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 

2) การประเมินคะแนนในข้ันตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แลว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อประเมินคะแนน 

3) กรณีที่ EUI ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปงบประมาณ 2557 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด 

มีคานอยกวา -0.333 หนวยงานจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 0.000 คะแนน 

4) การประมวลคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา  

ค. ประเมินผลคะแนนของแตละหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาตามข้ันตอน เพื่อหาคะแนนของแตละหนวยงาน  

ง. พิจารณาใหคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดคาเฉลี่ยจากคะแนนของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสถาบันทั้งหมด / จํานวนหนวยงานในสถาบันทั้งหมด) 
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แผนภาพแสดงการใหคะแนนในระดับท่ี 3, 4 และ 5 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :   

1)  สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่หนวยงานไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เทาน้ัน ในการประเมินระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

หนาแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเขาระบบ 
   (1) จากหนวยงานตนสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ตอ 358 หรือ 364  

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > รอยละ 50 

AEU < 90% SEU 
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2)  หนวยงานตองสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผาน

ชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น.  

3)  สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาสงถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  

15 ธันวาคม 2557 โดยใชขอมูลที่แตละสวนราชการสงผลการดําเนินงานดานไฟฟาและนํ้ามัน

เช้ือเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผานชองทางเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ณ วันที่  

30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. 

4)  การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

สถาบันอุดมศึกษา  

หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ

กระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตไมรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช 

สวนราชการ 

หนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา  

หมายถึง ส วนราชการหรือหนวยงานที่ เรี ยกช่ืออยางอื่นที่ มีฐานะเทียบเทาคณะในสั งกัด

สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภายใน

อื่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ไมปรากฏตามกฎหมาย ไมวาจะต้ังอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผล 

การดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด 

สถาบันอุดมศึกษาที่มี จํ านวนหนวยงานในสั งกัดและหรือในพื้นที่ที่ รับผิดชอบมารวม 

ในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกวา 30 หนวยงาน จะไดรับคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 

เทาของคะแนนที่ไดรับ โดยสถาบันอุดมศึกษาน้ัน จะตองมีหนวยงานที่รายงานขอมูลผาน  

www.e-report.energy.go.th ครบทุกข้ันตอนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน

หนวยงานทั้งหมด  

- ตัวอยาง: สถาบันอุดมศึกษา A มีหนวยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หนวยงาน รายงาน

ขอมูลครบทุกข้ันตอน 55 หนวยงาน (เทากับ 84%) ไดรับคะแนนต้ังตนเฉลี่ย 4.2634 

คะแนน และไดคะแนนสวนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เทากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุป

คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา A เทากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132) 
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แนวทางการประเมินผล : 

1. ดานไฟฟา 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ข้ันตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงานผล

การดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานดานไฟฟา

ของปงบประมาณ  2556 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 

- มีนาคม 2557) และรอบ 

12 เดือน (เมษายน 2557 - 

กันยายน 2557) ตาม

รูปแบบท่ี สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง  ๆ

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงานของหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ 2557 ท่ีหัวหนาหนวยงานลงนามในคําสั่ง

ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

2) แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของหนวยงาน ประจําป

งบประมาณ 2557 และภาพถายแสดงการติดประกาศหรือ

สําเนาหนังสือแจงเวียนใหภายในหนวยงานรับทราบและปฏิบัต ิ

3) เอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงานของ

หนวยงานเก่ียวกับการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ  2556 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 

- กันยายน 2557) และหลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหนา

หนวยงาน 

 ขอมูลท่ีหนวยงานรายงานการติดตามการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ  2556  รอบ 6 

เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขอ 3) ให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผาน www.e-

report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว ซ่ึงหลักฐาน

อางอิงจะเปนเลขท่ีหรือลําดับคร้ังของเอกสารรายงานการ

ประชุมของคณะทํางานลดการใชพลังงาน รอบ 6 เดือน และ

รอบ 12 เดือน ตามลําดับ  
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  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดไฟฟา 

รอบ 6 

เดือน 

รอบ 12 

เดือน 

ก.  ไมรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด

การใชพลังงาน 

0.0000 

คะแนน 

0.0000

คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด

การใชพลังงาน 

0.2500 

คะแนน 

0.2500 

คะแนน 

 

 

2 ขั้นตอนท่ี 2 : 

2.1 มีการรายงานขอมูล

พื้นฐานสําหรับการ

ประเมินปริมาณการ

ใชไฟฟามาตรฐาน 

และคาดัชนีการใช

ไฟฟาประจําป

งบประมาณ 2557 

ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ สนพ. 

กําหนดไดแลวเสร็จ 

และครบถวน 12 

เดือน นับต้ังแตเดือน

ตุลาคม 2556 ถึง

เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของขอมูลอันเปนตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอ

การใชพลังงานของหนวยงาน เปนขอมูลจริงที่เกิดข้ึนใน 

แตละเดือน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 

2557 รวม 12 เดือน 

 ทั้งน้ี “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบงออกเปน 2 สวน คือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบุคลากร

ภายใน  (มาทํางาน ลา ไปราชการ) จํานวนบุคลากร

ภายนอก (ที่เขามาใชบริการ) จํานวนนักเรียน จํานวน

เตียงคนไข จํานวนช่ัวโมงการทํางาน ขนาดพื้นที่ของ

อาคาร เปนตน 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหาง

จากตัวจังหวัดที่ต้ัง พื้นที่ของอําเภอที่ต้ัง พื้นที่ของ

จังหวัดที่ต้ัง เปนตน 

2) ขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 

ตามขอ 1) ทีห่นวยงานรายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผาน 

www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว  
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  * เมื่อหนวยงานบันทึกขอมูลตางๆ ผาน 

www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความ

ครบถวนของตัวแปรตางๆ เมื่อครบถวนแลว ระบบจะ

คํานวณปริมาณการใชไฟฟามาตรฐานของหนวยงาน ตาม

แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว 

* การจัดทําขอมูลตัวแปรตางๆ ตามขอ 1) และการรายงาน 

ตามขอ 2) พรอมทั้งรายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

น้ัน สนพ. ไดจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน ขอให

หนวยงานปฏิบัติและศึกษาตาม “คูมือการจัดทําขอมูลและ

รายงานผลตามตัวช้ีวัด” กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน

อาชีวศึกษา ที่ สนพ. จัดทําข้ึน ตามเอกสารแนบทาย หรือ 

download ไดที ่

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

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 

  
 

ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตางๆ  
ที่มีผลตอปริมาณการใชไฟฟาของหนวยงาน 

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

ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ดานไฟฟา 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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 2.2 มีการรายงานขอมูล

ปริมาณการใชไฟฟาที่

ใชจริง (kWh; 

กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

ประจําปงบประมาณ 

2557 ครบถวน 12 

เดือน นับต้ังแตเดือน

ตุลาคม 2556 ถึง

เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ใบแจงหน้ีการใชไฟฟาที่การไฟฟาเรียกเก็บแตละเดือน  

หรือหลักฐานแสดงที่มาของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา 

(kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง) ที่ใชจริงในกิจการของหนวยงาน

ประจําปงบประมาณ 2557 เปนขอมูลจริงที่เกิดข้ึนในแตละ

เดือน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

รวม 12 เดือน 

2) ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh; กิโลวัตต-ช่ัวโมง) ที่ใชจริง

ในกิจการของหนวยงาน ตามขอ 1) ทีห่นวยงานรายงานให 

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

โดยบันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามที่ 

สนพ. ออกแบบไว  
 

  

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 

   

ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

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

ดานไฟฟา 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
  



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
33 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

*   หนวยงานจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับ

คะแนนที่ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 

และ 5   

 ขั้นตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

3 มีผลการคํานวณ EUI  

ดานการใชไฟฟา ประจําป

งบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการคํานวณที่ สนพ. 

กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 

ตามข้ันตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ทีห่นวยงานรายงานให 

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผาน www.e-

report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว โดยใช

ขอมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

2) สูตรการคํานวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใชไฟฟา 

(Energy Utilization Index, EUI) เทากับ 
 

EUI =  
(90% ของ SEU*) – AEU* 

AEU 
* SEU  Standard Electricity Utilization   

 ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

* AEU  Actual Electricity Utilization 

 ปริมาณการใชไฟฟาจริง  (kWh; กิโลวัตต-ชั่วโมง)  
 

รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร อธิบายไวใน “คูมือการ

จัดทําขอมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ท่ี สนพ. จัดทําขึ้น  

4 มีผลการคํานวณ EUI  

ดานการใชไฟฟา ประจําป

งบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการคํานวณที่ สนพ. 

กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  

ดานการใชไฟฟา ประจําป

งบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการคํานวณที่ สนพ .

กําหนด โดยอยูในชวง  

0. 000 ถึง - 0.090 

เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4- 5= 1.คะแนน 5000 

 
 

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดานไฟฟา 

ข้ันที่ 3  EUI อยูในชวง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  
คะแนน 

ข้ันที่ 4  EUI อยูในชวง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  
คะแนน 

ข้ันที่ 5  EUI อยูในชวง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  
คะแนน 

 รวม 3 ชวง มีคะแนนเต็มทั้งส้ิน 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  

- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ดานการใช

ไฟฟา อยูระหวางคาขอบเขต ใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- กรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชไฟฟา มากกวา 0 หนวยงานจะ

ไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.5000 คะแนน 
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   วิธีการใหคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา 

  คะ แ น น ก าร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานทั้งหมดที่

เปนสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดต้ังข้ึนตาม

กฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภายใน

อื่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ไมปรากฏตามกฎหมาย ไมวาจะ

ต้ังอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับ

สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด ดังน้ี 

(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของแตละหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตามเกณฑการใหคะแนนทีพ่ิจารณาจากความกาวหนาของ

ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับข้ันของ

ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) นําคะแนนที่แตละหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาไดรับการ

ประเมินตามขอ 1) มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แลวหา

คาคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 

จํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :   

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุป 

ผลการดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวช้ีวัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐาน

ที่เกี่ยวของอื่นที่ไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษา

เพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงาน

ผลการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน

ดานนํ้ามันเช้ือเพลิงของ

ปงบประมาณ  2556 รอบ 

6 เดือน (ตุลาคม 2556 - 

มีนาคม 2557) และรอบ 

12 เดือน (เมษายน 2557 

- กันยายน 2557) ตาม

รูปแบบที่ สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานลดการใชพลังงาน, แผนปฏิบัติการ

ลดใชพลังงาน, ภาพถายแสดงการติดประกาศหรือสําเนา

หนังสือแจงเวียนภายในหนวยงานรับทราบและปฏิบัติ, 

พรอมทั้งเอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใช

พลังงาน เปนเอกสารชุดเดียวกับการติดตามและรายงานผล

การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา 

 ขอมูลทีห่นวยงานรายงานการติดตามการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของปงบประมาณ  2556  รอบ 

6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย

เปนขอมูลเดียวกันกับที่หนวยงานบันทึกการติดตามและ

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ดานไฟฟา 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดน้ํามัน 

รอบ 6 

เดือน 

รอบ 12 

เดือน 

ก.  ไมรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด

การใชพลังงาน 

0.0000 

คะแนน 

0.0000

คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด

การใชพลังงาน 

0.2500 

คะแนน 

0.2500 

คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 ขั้นตอนท่ี 2 : 

2.1 มีการรายงานขอมูล

พื้นฐานสําหรับการ

ประเมินปริมาณการ

ใชนํ้ามันเช้ือเพลิง

มาตรฐาน และคาดัชนี

การใชนํ้ามันเช้ือเพลิง

ประจําปงบประมาณ 

2557 ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ สนพ. 

กําหนดไดแลวเสร็จ 

และครบถวน  

12 เดือน นับต้ังแต

เดือนตุลาคม 2556 

ถึงเดือนกันยายน 

2557 

 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของขอมูลอันเปนตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอ

การใชพลังงานของหนวยงาน เปนขอมูลจริงที่เกิดข้ึนในแต

ละเดือน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

รวม 12 เดือน 

 ทั้งน้ี “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบงออกเปน 2 สวน คือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน  จํานวนบคุลากร

ภายใน  (มาทํางาน ลา ไปราชการ) เปนตน 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหาง

จากตัวจังหวัดที่ต้ัง พื้นที่ของอําเภอที่ต้ัง พื้นที่ของ

จังหวัดที่ต้ัง เปนตน 

2) ขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 

ตามขอ 1) ที่หนวยงานรายงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผาน 

www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว 

เปนขอมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานดานไฟฟา 

 * เมื่อหนวยงานบันทึกขอมูลตางๆ ผาน www.e-

report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถวน

ของตัวแปรตางๆ เมื่อครบถวนแลว ระบบจะคํานวณ

ปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐานของหนวยงาน ตาม

แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 

   

ความครบถวนของขอมูลตัวแปรตางๆ  
ที่มีผลตอปริมาณการใชนํ้ามันของหนวยงาน 

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

ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ดานนํ้ามัน 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

 2.2 มีการรายงานขอมูล

ปริมาณการใชนํ้ามัน

เช้ือเพลิงที่ใชจริง 

(ลิตร) ประจําป

งบประมาณ 2557 

ครบถวน 12 เดือน 

นับต้ังแตเดือนตุลาคม 

2556 ถึงเดือน

กันยายน 2557 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ใบเสร็จคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่สวนราชการไดซื้อ และใบสั่งจาย

นํ้ามันเช้ือเพลิงใหกับยานพาหนะของหนวยงานทุกคันใน 

แตละเดือน หรือหลักฐานแสดงที่มาของขอมูลปริมาณการ

ใชนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ที่ใชจริงในยานพาหนะของ

หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2557 เปนขอมูลที่เกิดข้ึนใน

แตละเดือน ต้ังแต 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

รวม 12 เดือน 

2) ขอมูลขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ที่ใชจริงใน

ยานพาหนะของหนวยงาน ตามขอ 1) ที่หนวยงานรายงานให 

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 โดย

บันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 

ออกแบบไว  
 

  

 

  เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 

   

ความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชนํ้ามัน 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

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

ดานนํ้ามัน 

ก. ไมครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 

ข. ครบทั้ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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*   หนวยงานจะตองไดคะแนนเต็ม (เทากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 

จึงจะไดรับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5   

 ขั้นตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

3 มีผลการคํานวณ EUI  

ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ประจําปงบประมาณ 2557 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 

กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเปน :- 

1) ขอมูลตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน 

ตามข้ันตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หนวยงานรายงานให 

สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผาน www.e-

report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว โดยใช

ขอมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

2) สูตรการคํานวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใชนํ้ามัน

เช้ือเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เทากับ 
 

EUI =  
(90% ของ SFU*) – AFU* 

AFU 
* SFU  Standard Fuel Utilization   

 ปริมาณการใชนํ้ามันมาตรฐาน (ลิตร) 

* AFU  Actual Fuel Utilization 

 ปริมาณการใชนํ้ามันจริง (ลิตร)  

  

รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร อธิบายไวใน “คูมือการ

จัดทําขอมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทําขึ้น  

4 มีผลการคํานวณ EUI  

ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ประจําปงบประมาณ 2557 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 

กําหนด โดยอยูในชวง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  

ดานการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ประจําปงบประมาณ 2557 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 

กําหนด โดยอยูในชวง  

0.000 ถึง -0.090 เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดานน้ํามัน 

ข้ันที่ 3  EUI อยูในชวง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  
คะแนน 

ข้ันที่ 4  EUI อยูในชวง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  
คะแนน 

ข้ันที่ 5  EUI อยูในชวง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  
คะแนน 

 รวม 3 ชวง มีคะแนนเต็มทั้งส้ิน 1.5000 คะแนน 
 

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ดานการใช

นํ้ามันเชื้อเพลิง อยูระหวางคาขอบเขต ใหใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 

- กรณีที่ผลการคํานวณ EUI ดานการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง มากกวา 0 
หนวยงานจะไดคะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เทากับ 1.5000 
คะแนน 
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   วิธีการใหคะแนนของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหลายหนวยงาน 

  คะ แ น น ก าร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหนวยงานทั้งหมดที่

เปนสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดต้ังข้ึนตาม

กฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภายใน

อื่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ไมปรากฏตามกฎหมาย ไมวาจะ

ต้ังอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับ

สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด ดังน้ี 

(1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของแตละหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตามเกณฑการใหคะแนนทีพ่ิจารณาจากความกาวหนาของ

ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับข้ันของ

ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) นําคะแนนที่แตละหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาไดรับการ

ประเมินตามขอ 1) มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แลวหา

คาคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี 

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 

จํานวนหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 
หมายเหตุ :   

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการ

ดําเนินงาน พรอมแนบตัวอยางเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาดวย สวนเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของอ่ืน

ท่ีไมไดจัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว ณ สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพรอมใหผู

ประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

รายชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 0 2612 1555 ตอ 364, 358 

 โทรสาร 0 2612 1374 

Email : chananan@eppo.go.th 
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 การพัฒนาสถาบัน  

ตัวชี้วัดท่ี 7  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 

นํ้าหนัก : รอยละ 10 
 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

องคประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 7  

การบริหารและการจัดการ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

 เปนไปตามเกณฑการประเมินในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553  

ทั้งเกณฑมาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 
 

แนวทางการประเมินผล : 

 ใชขอมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผานระบบ CHE QA Online ซึ่งเปน 

การประเมินที่ครบถวนทั้งตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีรายละเอียดตามเกณฑการประเมินในคูมือ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาทั้งเกณฑมาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  กลุมพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รายช่ือผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 0 2610 5452 

2. นายเมธัส บรรเทิงสุข โทรสาร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 
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ตัวชี้วัดท่ี 8  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

นํ้าหนัก : รอยละ 10 
 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

องคประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 9 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

 เปนไปตามเกณฑการประเมินในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 

ทั้งเกณฑมาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 
 

แนวทางการประเมินผล :  

 ใชขอมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผานระบบ CHE QA Online ซึ่งเปน 

การประเมินที่ครบถวนทั้งตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีรายละเอียดตามเกณฑการประเมินในคูมือ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาทั้งเกณฑมาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  กลุมพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รายช่ือผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 

1. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 0 2610 5452 

2. นายเมธัส บรรเทิงสุข โทรสาร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 

 

 

--------------------------- 


