


สารบญั 
 

 หน้า 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก 
แนวทางการจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ข 
คํารบัรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร จ 
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ช 
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายละเอียดแตล่ะตัวชี้วัด) 

มิติภายนอก 
การประเมินประสิทธผิล 1 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละเฉลี่ยถว่งนํ้าหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเรง่ด่วนของรัฐบาล 1 
  และภารกิจหลกัของกระทรวง 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละเฉลี่ยถว่งนํ้าหนักของตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของ 1 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม 2 

อาเซียน (ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ) 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของ 3 
  สถาบันอุดมศึกษา 
  4.1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
  4.2  การผลิตบัณฑิต 
  4.3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  4.4  การวิจัย 
  4.5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  4.6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินคณุภาพ 3 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 3 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 6 
 
 
 

สารบญั(ต่อ) 
 

 หน้า 
 
มิติภายใน 



 การประเมินประสิทธิภาพ 11 
  ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 11 
   ตัวช้ีวัดที่ 7.1  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 11 
   ตัวช้ีวัดที่ 7.2  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 14 
    ตัวช้ีวัดที่ 7.2.1 ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 14 
      ภาพรวม 6 เดือนแรก 
    ตัวช้ีวัดที่ 7.2.2 ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 16 
      ภาพรวม 12 เดือน 
   ตัวช้ีวัดที่ 7.3 ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 18 
  ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 20 
  ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 25 
     ของสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการเงินและงบประมาณ 42 
 
 การพัฒนาสถาบัน   43 
  (กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา)  
  ตัวช้ีวัดที่ 11 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการบริหาร 43 
     และการจัดการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 12 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับระบบและกลไก 44 
     การประกันคุณภาพ 
 
ภาคผนวก  45 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 3 46 
 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0345/2556) 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 5 48 
 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0346/2556) 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 6 50 
 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0347/2556) 

สารบญั(ต่อ) 
 

 หน้า 
 

ภาคผนวก(ต่อ) 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.1 52 
 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0348/2556) 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.2.1 54 
 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0349/2556) 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.2.2 56 



 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0350/2556) 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 7.3 58 
 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0351/2556) 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 8 60 
 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0352/2556) 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 9 62 
 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 0353/2556) 
 รายละเอียดผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 4  10  11  และ 12 64 
  
 
 
 
   



 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 70 

 การประเมินประสิทธิผล 60 

 
 

1. ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (5) 
2. ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)      

หมายเหตุ กรณีสถาบันการพลศึกษา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กระทรวงวัฒนธรรม) 
   ให้นําค่าน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 2 ไปรวมกับตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 5  

(5) 

3. ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    (ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ) 

(5) 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
4.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
4.2 การผลิตบัณฑิต 
4.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4.4 การวิจัย 
4.5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
4.6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
(7.5) 
(7.5) 
(7.5) 
(7.5) 
(7.5) 
(7.5) 

 การประเมินคุณภาพ 10 

 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (5) 
6. ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (5) 

มิติภายใน 30 

 การประเมินประสิทธิภาพ 15 

 7. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
7.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
7.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

7.2.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 6 เดือนแรก 
7.2.2 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 12 เดือน 

7.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หมายเหตุ กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้นําค่าน้ําหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละ 0.5  

  ตัวชี้วัดที ่7.2.1 ร้อยละ 0.25 และตัวชี้วัดที่ 7.2.2 ร้อยละ 0.25  

 
(0.5) 

 
(0.5) 
(0.5) 
(1) 

8. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 
9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (3) 
10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการเงินและงบประมาณ  (6.5) 

 การพัฒนาสถาบัน 15 
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา) 15 

 
11. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการบริหารและการจัดการ (7.5) 
12. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (7.5) 

 (กรณีสถาบันอุดมศึกษาไม่เลือกดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา) 15 

 
11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร (5) 
12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (5) 
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (5) 

รวม 100 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบนัอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 



 
แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 

1. แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มีขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

 

1. สถาบันอุดมศึกษา จัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
พร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร.ที่ www.opdc.go.th >  
ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ 2549-2556 โดย
รายละเอียดและจํานวนของตัวช้ีวัดในเอกสารประกอบ เป็นไปตามกรอบการประมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2. สถาบันอุดมศึกษา นําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสาร
ประกอบ เสนออธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 2 ชุด 

3. สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสาร
ประกอบที่ลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ชุดให้ สกอ. เพ่ือนําเสนอเลขาธิการ สกอ. พิจารณาลงนามในคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

4. สกอ. จะดําเนินการส่งสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละ
สถาบัน พร้อมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

 

สําหรับสถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้นําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่อธิการบดี และนายกสถาบันลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ชุด 
เสนอปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาลงนาม 
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป พร้อมน้ี ให้สําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด 
 

ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการตามแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556  
 

2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานจากกระทรวงต้นสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 
และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด ได้แก่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน โดยไม่มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ณ ที่ ต้ัง 
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยจําแนกเป็น 2 กรณีหลัก ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 



  2

1. กรณีตัวช้ีวัดที่ใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 
 

- สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 
พ.ศ. 2555 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลแต่ละองค์ประกอบจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษารายงานผ่านระบบ CHE QA Online ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 

 

2. กรณีตัวช้ีวัดที่ใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพ  
 

2.1 สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้ดําเนินการสํารวจผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ 5 และ 6 
คือ “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต” และ“ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา” มีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

 

(1) สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 1-5 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายละเอียดของการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ได้ทางเว็บไซด์ของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th > ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ 2549-2556  ทั้งน้ี ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทําข้อมูลได้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจัดส่งด้วย 

(2) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลหรือแผ่นบันทึก
ข้อมูลให้สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556  

 

หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันจัดเก็บข้อมูลเพ่ือกรอกลงแบบฟอร์มเป็นวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ทําให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในเวลาที่กําหนด สถาบันอุดมศึกษา 
ควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ เน่ืองจากหากสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากําหนด จะทําให้เกิดปัญหา
ในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และคะแนนของตัวช้ีวัดที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับจะเท่ากับ 1.0000 คะแนน 

 

2.2 กรมบัญชีกลาง เป็นเจ้าภาพตัวช้ีวัดที่ 7 คือ “ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ” รายละเอียดแนวทางการดําเนินงานตามคู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ 8 คือ “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” มีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

 

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งผลการดําเนินงานในแต่ละระดับคะแนนของตัวช้ีวัดให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ตามระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 

(1) ระดับคะแนนที่ 1 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556  
(2) ระดับคะแนนที่ 2 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  
(3) ระดับคะแนนที่ 3 – 5 ถึงสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่  

31 มกราคม 2557 
 

2.3 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นเจ้าภาพตัวช้ีวัดที่ 9 คือ “ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน” มีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

 

สถาบันอุดมศึกษาทําการบันทึกข้อมูลรายงานผ่านเวบไซต์ www.e-report.energy.go.th 
ตามที่กําหนด โดย สนพ. จะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือด้านไฟฟ้า และด้าน 
นํ้ามันเช้ือเพลิงของสถาบันอุดมศึกษา 
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2.4 สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพตัวช้ีวัดที่ 11 12 และ 13 (กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
ไม่เลือกดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา) คือ “ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาบุคลากร” “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ” และ “ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร” รายละเอียดแนวทางการดําเนินการตามคู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัด 

............................................ 
 

 
 
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 
สํานักงาน ก.พ.ร  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 9999  ต่อ  9941, 8869 



















 
 

คู่มอืการประเมนิผลการ
ปฏิบัตริาชการ 

(รายละเอยีดแต่ละตวัช้ีวดั) 
 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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มิติภายนอก 

 การประเมินประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
ของกระทรวง 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
 

วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุต่อ

นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด 

คําอธบิาย :  
พิจารณาจากผลการประเมินในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ

กระทรวง 

เกณฑ์การประเมินผล :  
พิจารณาจากผลการประเมินในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ

กระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวง 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
 

วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้ง เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน 
การดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คําอธบิาย :  
พิจารณาจากผลการประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ สกอ. 

หมายเหตุ :  
             สําหรับสถาบันการพลศึกษาที่สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ตัดนํ้าหนักของตัวช้ีวัดออก เหลือร้อยละ 0 แล้วนํานํ้าหนักร้อยละ 5 เดิมไปรวมไว้
กับตัวช้ีวัดที่ 1 “ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงต้นสังกัด” เป็นนํ้าหนักร้อยละ 10 แทน 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
(ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ) 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
 
วัตถุประสงค์   
       เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศในระดับ
เกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด และสามารถรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 

คําอธบิาย 
 พิจารณาความสําเร็จจากข้อมูลผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้อง

กรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดน้ีในระบบ CHE QA Online เพ่ิมเติมจากตัวบ่งช้ีของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทยในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกช้ันปีที่ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศ โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในและนอกสถานที่ต้ัง 

 เกณฑ์การทดสอบ หมายถึง ระดับการให้คะแนนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนด และระดับที่
ผ่านเกณฑ์คือ ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มหรือเทียบเท่าของวิชาภาษาต่างประเทศที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาอังกฤษ และภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 

(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) 
  ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2555 

 

การคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาต่างประเทศที่กําหนด X 100 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด  

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 80 100 
 
แนวทางการประเมินผล : 

 ประเมินผลจากข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และผลการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษา
กรอกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

 หรือเอกสาร/หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือการสัมภาษณ์ผู้จัดทําข้อมูล 
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ตัวชี้วัดที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : ร้อยละ 45 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

องค์ประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2555 จํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

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

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2555 
ทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มของแต่ละองคป์ระกอบ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันของแต่ละองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมิน 
ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 

 การประเมินคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตต่อบัณฑิต  
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
 

วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการให้สอดคล้อง

กับความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากสํานักงานสถิติ

แห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ 
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 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา

ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง ผู้ที ่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) และ 

2. มีงานทําต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังสําเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและ 
ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทําอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 

 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทํางานเก่ียวข้องด้วย 

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

 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  
 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน   
 3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 

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

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

 

แนวทางการประเมินผล : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงาน 

สถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผลเท่าน้ัน  
 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

แนวทางการจัดทําข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจฯ  

  รายละเอียดในการดําเนินการที่ต้องขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้สํานักงาน 
สถิติแห่งชาติสามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและจัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางดังน้ี  

1) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเก่ียวกับบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา พร้อมรายช่ือและ
หมายเลขติดต่อของผู้จัดทําข้อมูล (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2)  

2) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเก่ียวกับนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีฯ (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง นิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกฯ (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 3) 
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3) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายช่ือและหมายเลขติดต่อผู้ประสานงานสําหรับการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบฟอร์มที่ 4) 

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

ทั้งน้ี หากข้อมูลตามข้อ 3) และข้อ 4) ของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการเปล่ียนแปลงจาก
ข้อมูลเดิมที่จัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่าว และขอให้แจ้งสํานักงานสถิติแห่งชาติให้นําข้อมูลเดิมมาใช้ในการสํารวจต่อไป 

5) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ทางเว็บไซด์ของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th > 
ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ 2549-2556  

6) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูล ตามข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 3) และข้อ 4) ในรูปแบบของ
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ให้สํานักงาน ก.พ.ร. หรือสํานักงานสถิติแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556  
โดยขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทําข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจัดส่งด้วย  

ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันจัดเก็บข้อมูลเพื่อกรอกลงแบบฟอร์มเป็นวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ทําให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. หรือสํานักงานสถิติแห่งชาติได้
ภายในเวลาท่ีกําหนด สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ หากสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูล
ล่าช้ากว่ากําหนด จะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และส่งผลให้คะแนนการประเมินผล
ของตัวชี้วัดที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับถูกปรับลดลงเป็น 1.0000 คะแนน 

 

เงื่อนไขของการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

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

 กรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจฯ ตามข้อ 1) ข้อ 2) และ 
ข้อ 3) ล่าช้ากว่าวันที่ 30 เมษายน 2556 จะส่งผลให้คะแนนการประเมินผลของตัวช้ีวัดน้ีถูกปรับลดลง 
เป็น 1.0000 คะแนน 

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

สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร E-mail address 

นางศิริเนตร  กล้าหาญ 0 2356 9941 0 2281 8279 sirinate@opdc.go.th 

 

ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธบิาย : 
 นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติ

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

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังน้ี 
1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์

ผู้สอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน  
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การให้บริการด้านวิชาการ และ

การให้บริการทั่วไป  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

แนวทางการประเมินผล : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผลเท่าน้ัน ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลควบคู่ไปได้เพ่ือใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายในสถาบัน 
ไม่ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แบบฟอร์มที่ 1 
 

ตารางแสดงจํานวนบัณฑิตผู้ที่สาํเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
(1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) จําแนกตามกลุ่มสาขา / คณะ 

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

กลุ่มสาขา/คณะ รวมบัณฑิต 
ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษา 
ทั้งส้ิน 

จํานวน 
ผู้ที่สําเร็จ 
การศึกษา 

บัณฑิตที่มีงานทํา 
หลังสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตที่ 
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

บัณฑิตที่
มี 

งานทํา
ก่อน/ 
ขณะ
ศึกษา 

บัณฑิตที่
ไม่มี 
งานทํา ทํางาน

น้อยกว่า 
3 เดือน 

ทํางาน
ต้ังแต่ 

3 เดือน 
ขึ้นไป 

รวม 
บัณฑิตที่มี
งานทําหลัง

สําเร็จ
การศึกษา 

ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

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

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

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

:                   
รวม                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคปกติ   ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ 

มือถือ ท่ีบ้าน ท่ีทํางาน

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

ตําแหน่ง........................................................

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

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

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

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย์ ............................................

ตารางแสดงรายชื่อบัณฑิตผูท่ี้สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555)

( เฉพาะรายชื่อบัณฑิตท่ีมีงานทําตัง้แต ่3 เดอืนขึ้นไป หลังจบการศึกษา )

ลําดับท่ี คณะกลุ่มสาขา ช่ือและท่ีอยู่สถานท่ีทํางานช่ือ - นามสกุล ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้

ผูจั้ดทําข้อมูล :

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้
e-mail address
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แบบฟอร์มที่ 3

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

ภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ

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

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

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

:

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

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

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

:

:

:

:

:

:

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

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

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

:

รวม

หมายเหตุ * ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลวิทยาเขต/ศูนย์ที่มีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น

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

ตารางแสดงจํานวนนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   จําแนกตามกลุ่มสาขา / คณะ  หลักสูตร และชั้นปี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  .............................................. วิทยาเขต / ศูนย์ ............................................

 

กลุ่มสาขา / คณะ รวมทั้งสิ้น
รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5    ขึ้นไป ปี 4 ปี 5    ขึ้นไป

ผูจ้ัดทําข้อมูล :

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3
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แบบฟอร์มที่ 4 
 

 
 
แบบฟอร์มที่ 5 
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มิติภายใน 

 การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละความสาํเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 2.5 

ตัวชี้วัดย่อย นํ้าหนัก (ร้อยละ) 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 0.5 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 6 เดือนแรก 0.5 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 12 เดือน 0.5 
ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  1* 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้นําค่านํ้าหนักของตัวช้ีวัด
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไปรวมไว้ที่ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ร้อยละ 0.5  
เป็นร้อยละ 1 ตัวช้ีวัดที่ 7.2.1 ร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.75 และตัวช้ีวัดที่ 7.2.2 ร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 
0.75 

 
ตัวชี้วัดย่อยที ่7.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่าย    

เงินงบประมาณภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเทียบกับ               
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ      
ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะเป็นแผนต้ังต้นในระบบ GFMIS ดังน้ัน เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้ว
จะต้องติดตามประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสท่ี 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2556 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม       
เทียบกับวงเ งินตามแผนการใช้จ่ายเ งินแต่ละไตรมาส  และคํานวณค่าเฉล่ียของทั้ ง 4 ไตรมาสเป็น 
ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
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สูตรการคํานวณ  : 
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กําหนดให้   
X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบนัอุดมศึกษาเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 
Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS  

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
92 93 94 95 96 

 
เงื่อนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉล่ียร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 94 และ
ระดับ 5 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉล่ียร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 96 

ตัวอย่าง สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 
315 ล้านบาท โดยได้ทําแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้สํานักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ  
(แผนตั้งต้น) ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน  
ซึ่งหน่วยงานประเมินผลแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้
จ่ายเงิน (แผนปรับปรุง) ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาสเป็นดังน้ี 

 

รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมทั้งสิ้น 
แผนต้ังต้น  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 
ผลการเบิกจ่าย (2) 39 69 74 115 297 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน 

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

 
ดัง น้ัน  เมื่ อคํ านวณค่า เฉลี่ ยร้อยละของทั้ ง  4 ไตรมาส  คิดเ ป็นผลการดําเ นินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาเท่ากับ (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยู่ที่ระดับคะแนน 5 
คะแนน 
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2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ  

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

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสําคัญ          
กับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์          
ตามกรอบระยะเวลา 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่าย     
เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - - 96.18 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล      
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและ     
วิทยาเขต จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบของสํานักงบประมาณและระบบ GFMIS 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

สํานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 0 2127 7132 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 0 2127 7000 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   ต่อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวชี้วัดย่อยที ่7.2.1  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก จะใช้อัตรา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยา
เขตเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนมีนาคม  2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจํา 
ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว        
มาเป็นฐานในการคํานวณ 

 
สูตรการคํานวณ :   

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 

 
เงื่อนไข :  

1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 48.91  โดยคํานวณจากอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เน่ืองจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ล่าช้า (ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ดังน้ี 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556  x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบนัอุดมศึกษาได้รับ 
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ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 46.24 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  48.78 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  51.71 

เฉลี่ย 48.91 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ  

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

เหตุผล :   
ตามท่ีประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  

1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสําคัญ           
กับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์          
ตามกรอบระยะเวลา 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

ร้อยละ 46.24 48.78 51.71 49.20 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล      
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและ     
วิทยาเขต ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ              
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
สํานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 0 2127 7132 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 0 2127 7000 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   ต่อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 

 
ตัวชี้วัดย่อยที ่7.2.2  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต 
เ ป็นตัว ช้ี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเ งินของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้ ง น้ี ไม่ รวมเ งินงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่าย
ลงทุน  หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา )  จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ ยนแปลงแล้ว 
มาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
สูตรการคํานวณ :   
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
92 93 94 95 96 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบนัอุดมศึกษาได้รับ 
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หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 94 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม

ระหว่างปีงบประมาณ  
3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง

เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
เหตุผล :   

ตามท่ีประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสําคัญกับการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา 
 
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม      

12 เดือน 

ร้อยละ 92.42 95.76 94.58  90.27 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
สํานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 0 2127 7132 
1. นางสาวปทุมมาลย์  ไม้เรยีง 0 2127 7000 
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข   ต่อ 4206 และ 4618 
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ   E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวชี้วัดย่อยที ่7.3  ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการ 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต 
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาท้ังน้ีไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา)    จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่
ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ 

 

สูตรการคํานวณ :   
 
                          เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย  x 100 
                              วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
72 74 76 78 80 

เงื่อนไข :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 76 โดยคํานวณจากอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เน่ืองจากเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ล่าช้า 
(ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555) ดังน้ี 
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ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 75.78 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 79.15 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 72.79 

เฉลี่ย 75.91 

2. กําหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ  

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

 
เหตุผล :   

ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสําคัญ           
กับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์          
ตามกรอบระยะเวลา  

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่าย    
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 75.78 79.15 72.79 66.27 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก :  

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

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

 
 
ตัวชี้วัดที่ 8  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
น้ําหนัก : ร้อยละ 3 
 

วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลต้นทุนงานในแต่ละส่วนงานและข้อมูลอ่ืนที่สําคัญซึ่งมี 

ความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน
ต่างๆ ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถ

จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  และนําเอาผลการคํานวณต้นทุน 
มาใช้ในการบริหารทรัพยากร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ระดับ 1 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแสดงให้เห็น

สัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 
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ระดับ 3 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัว ทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจํานวนนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยเสนอให้ 
สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลางทราบ 

ระดับ 4 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระดับกิจกรรม  
ตามแนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อคํานวณต้นทุนทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร.  และกรมบัญชีกลางทราบ 

ระดับ 5 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตได้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลางทราบ 

เงื่อนไข :   
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งผลการดําเนินงานในรูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)  

เป็นไฟล์ Excel ให้กรมบัญชีกลาง สําหรับแต่ละระดับคะแนนของตัวช้ีวัด ตามระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 
(1) ระดับคะแนนที่ 1 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556  
(2) ระดับคะแนนที่ 2 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  
(3) ระดับคะแนนที่ 3 - 5 ถึงสํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลาง  

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 
หมายเหตุ : 

กลุ่มสาขาวิชา จําแนกดังน้ี 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร์ 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5. เกษตรศาสตร์ 6. บริหารธุรกิจ 
7. ครุศาสตร ์ 8. ศิลปกรรมศาสตร์ 9. สังคมศาสตร ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กรมบัญชีกลาง 

ช่ือ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางพรกมล  ประยูรสิน 
2. นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสินธ์ุ 
3. นางสาววิยะดา  ทองสุวรรณ์ 
4. นางสาวสาวิตรี รชตปภังกร 

0-2127-7138 
0-2127-7413 
0-2127-7415 
0-2127-7415 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพ่ิม
ประสิท ธิภาพการดําเ นินงาน
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้
ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร /หลั กฐานที่ แสดงถึ งการ จัดทํ าแผน เ พ่ิม
ประสิท ธิภาพการ ดํ า เ นินงานสํ าหรั บ ปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ได้แก่ 
 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้
ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมี
การกําหนดเป้าหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 
ไม่ตํ่ากว่า 2 เรื่อง เช่น  

- กรณีลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ระดับสถาบันอุดมศึกษาที่ลดลง 
- กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมน้ันในรูปของต้นทุน
และปริมาณงาน 
โดยแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าวต้องมีการระบุ
กิ จ ก ร ร ม /วิ ธี ก า ร /ขั้ น ต อ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 
สถานะปัจจุบัน เป้าหมายที่ชัดเจนในรูปจํานวนเงิน
หรือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ระยะเวลาดําเนินการตาม
กิจกรรม/ปฏิทินการดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
 ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อ้างอิงจาก
วันที่เสนอผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นชอบต่อแผนฯ ดังกล่าว 

  
 สําเนาหนังสือนําจัดส่งแผนฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง 

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556  
2 รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น สํ า ห รั บ
ปีงบประมาณ พ . ศ. 2556 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนนที่ 1 พร้อมทั้งการดําเนินงานตามแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ดังน้ี 
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  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
ตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ โดยมีเน้ือหาดังน้ี 

- ผลการดําเนินงานหรือผลสําเร็จที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ โดย
เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด 

- ช่วงระยะเวลาที่ดําเนินการตามกิจกรรม/วิธีการ/
ขั้นตอนการท่ีกําหนดไว้ในแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 

- ปัจจัยสนับสนุน 
- ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพฯ ในปีต่อไป 

 วันที่แล้ว เสร็จของรายงานผลการดําเนินงาน 
ดังกล่าว ถือตามวันที่ผู้มีอํานาจลงนามเห็นชอบต่อรายงานฯ 
ดังกล่าว  
 สํ า เ น า ห นั ง สื อ นํ า ส่ ง ร า ย ง า น ผ ล ฯ ใ ห้ กั บ

กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
3 จั ด ทํ า บัญ ชี ต้ นทุ น ต่ อห น่ ว ย

ผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ด้านการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ต่ อหั วทุ กกลุ่ ม ส าขา วิชา 
(หน่วยนับเป็นจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time 
Equivalent Student) ต า ม
หลั ก เกณฑ์ที่ ก รม บัญ ชีกลาง
กําหนด  และรายงานผลการ
คํ า น วณ ต้ นทุ น ต า ม รู ป แ บบ  
ที่ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง กํ า ห น ด  
โดยเสนอให้สํ านักงบประมาณ  
สํ า นั ก ง า น  ก . พ . ร .  แ ล ะ
กรมบัญชีกลางทราบ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนนที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งการจัดทําบัญชีต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิตด้านการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ต่อหัวในปีงบประมาณ พ .ศ . 2556 ทุกกลุ่ม
สาขาวิชา ดังน้ี 
 รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ

ปีงบประมาณ พ .ศ . 2556 ตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มี
อํานาจ 
 ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการคํานวณ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอ้างอิงจากวันที่ผู้มีอํานาจลงนาม
เห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว 
 สํ า เนาห นั งสื อ นํ าส่ ง ร ายงานฯ  ใ ห้ กับสํ า นั ก

งบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลาง ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2557  
 สําเนาหนังสือนําส่งรายงานฯ ให้กรมบัญชีกลางใน

รูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ไฟล์ Excel 
 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

     
 

24 
 

 การจัดทําบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – วันที่ 30 
กันยายน 2556 

4 จั ด ทํ า บัญ ชี ต้ นทุ น ต่ อห น่ ว ย
ผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ในระดับ กิจกรรม  ตาม
แนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อ
คํานวณต้นทุนทุกผลผลิต ตาม
หลั ก เกณฑ์ที่ ก รม บัญ ชีกลาง
กํ าหนดและรายงานผลการ
คํ านวณต้นทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอ
ให้สํานักงบประมาณ สํานักงาน 
ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลางทราบ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนนท่ี 1 2 และ 3 พร้อมทั้งการจัดทําบัญชีต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระดับ
กิจกรรม ตามแนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อคํานวณต้นทุน
ทุกผลผลิต ดังน้ี 
 รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ

ปีงบประมาณ พ.ศ . 2556 ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 ต้นทุนรายกิจกรรมที่สถาบันฯ ดําเนินการตาม

แนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม เช่น กิจกรรมด้านสารบรรณ 
กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี กิจกรรมด้านพัสดุ กิจกรรม
ด้านการบริหารบุคลากร กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมด้านงานทะเบียน กิจกรรมด้านห้องสมุด เป็นต้น        
 ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของรายงานผลการคํานวณ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอ้างอิงจากวันที่ผู้มีอํานาจลงนาม
เห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว 
 สํ า เนาห นั งสื อ นํ าส่ ง ร ายงานฯ  ใ ห้ กับสํ า นั ก

งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มกราคม 
2557 
 สําเนาหนังสือนําส่งรายงานฯ ให้กรมบัญชีกลางใน

รูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ไฟล์ Excel 
 การจัดทําบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – วันที่ 30 
กันยายน 2556 

5 เป รียบ เที ยบผลการ คํ านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ . 2556 ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงเ พ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเช่นเดียวกับ
ระดับคะแนนที่ 1 2 3 และ 4 พร้อมทั้งการเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ได้จัดทําแล้ว
เสร็จ ดังน้ี 
 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ โดยเน้ือหาของรายงานฯ 
ดังกล่าวประกอบด้วย 
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ดั ง กล่ า ว และ จั ดทํ า ร าย ง าน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ โดย
เ ส นอ ให้ สํ า นั ก ง บป ร ะม าณ 
สํ า นั ก ง า น  ก . พ . ร .  แ ล ะ
กรมบัญชีกลางทราบ 

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการ
คํ า น วณ ต้ นทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ผ ล ผ ลิ ต ร ะ ห ว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ในต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุน
ตามหน่วยงาน 

- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม 

- หากหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณ
ต้นทุน หน่วยนับ หรือช่ือกิจกรรม/ผลผลิตในปี
ปัจจุบันต้องมีการดําเนินการแก้ไขปีก่อนด้วย 
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่าง 2 ปี 

 ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต อ้างอิงจากวันที่ผู้มีอํานาจลงนาม
เห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว  
 สําเนาหนังสือนําส่งรายงานฯ ให้กรมบัญชีกลางใน

รูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ไฟล์ Excel 
 สํ า เนาห นั งสื อ นํ าส่ ง ร ายงานฯ  ใ ห้ กับสํ า นั ก

งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มกราคม 
2557 

 

ตัวชี้วัดที่ 9  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : ร้อยละ 3 

คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิงภายในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีผลการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 

พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทําให้ต้องพ่ึงพาพลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิม
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุก
ภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการ
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ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่าย
ของประเทศโดยลดการนําเข้านํ้ามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสูตรการคํานวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง   

  สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 กําหนดให้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของสถาบันอุดมศึกษานั้น ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2555 ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนํา
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน เช่น พ้ืนที่
ใช้สอย จํานวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละ
เดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 
เดือน 

 

 

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

ตั ว เ ล ข ป ร ะ ม าณก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ที่ ค ว ร จ ะ เ ป็ น  (SEU) ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาน้ันและมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU จํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป
จริงในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 
30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหน้ีการ
ใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 
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2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้นํ้ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้นํ้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 
ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 

 กําหนดให้  
- ปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง
มาตรฐาน  (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้นํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่ควรจะเป็นของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2555 ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ที่จัดทําขึ้นจากการนําปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงของสถาบันอุดมศึกษานั้น เช่น 
พ้ืนที่รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จํานวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละ
เดือน แล้วนําไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 
เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้นํ้ามัน
เช้ือเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นและมีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จํานวนนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2555 ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊ส
โซฮอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวน
หน่วยของเช้ือเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษาทุก
คั น ใ น แ ต่ ล ะ เ ดื อ น  แ ล้ ว นํ า ไ ป ร า ย ง า น ผ่ า น  www.e-
report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซ
ฮอล (ใน 1 ลิตร มีนํ้ามันเบนซินอยู่ 90%) นํ้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 
ลิตร มีนํ้ามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทน
เบนซินหรือดีเซล 100% น้ัน การคํานวณปริมาณการใช้นํ้ามัน
เช้ือเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจํานวนปริมาณน้ํามันเบนซิน 
นํ้ามันดีเซล เท่าน้ัน ตามสูตรการคํานวณดังต่อไปน้ี: 

AFU =  ปริมาณนํ้ามันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล+ (0.90 x 
ปริมาณนํ้ามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณนํ้ามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
ทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับ
ขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน
การดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 
ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
ประจําปีงบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 
ถึงเดือนกันยายน 2556 

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ

คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 
หมายเหตุ :  
1) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด มีค่าน้อยกว่า    

-0.333 สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีสถาบันอุดมศึกษามีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จาํนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านนํ้ามัน
เช้ือเพลิงของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ 2556  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ 2556 ครบถ้วน 12 เดือน นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556  

0.2500 

3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 

ในกรณีที่ผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง มากกว่า 0  
สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนท่ี 2 จึงจะได้รับการประเมินผล

ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ.กําหนด 

มีค่าน้อยกว่า -0.333 สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีสถาบันอุดมศึกษามีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จาํนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5 

 
เงื่อนไข :  

1) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่าน้ัน ในการประเมินระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ50 

AEU < 90% SEU 
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   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364 

2) สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 
24.00 น.  

3) สนพ. จัดทําผลสรุปการดําเนินงานของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาส่งถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 
15 ธันวาคม 2556 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาส่งผลการดําเนินงานด้านไฟฟ้าและ
นํ้ามันเช้ือเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น. 

4) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมทีจ่ัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง 

รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน  ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏในกฎกระทรวง และไม่ว่าจะต้ังอยู่ 
ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาต้นสงักัด 

สถาบันอุดมศึกษาที่มีจํานวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการ
ประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพ่ิมอีก 0.05 เท่าของคะแนน 
ที่ได้รับ โดยสถาบันอุดมศึกษาน้ัน จะต้องมีหน่วยงานท่ีรายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th  
ครบทุกขั้นตอนเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยงานทั้งหมด  

- ตัวอย่าง: สถาบันอุดมศึกษา A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุก
ขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนต้ังต้นเฉล่ีย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพ่ิมอีก 
0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 
4.2634 + 0.2132) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
1. นางสาวชนานัญ  บัวเขียว 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 
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แนวทางการประเมินผล : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงานผล
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ  2556 
รอบ  6  เ ดือน  ( ตุลาคม 
2555 - มีนาคม  2556) 
แ ล ะ ร อ บ  1 2  เ ดื อ น 
(เมษายน 2556 - กันยายน 
2 5 5 6 )  ต าม รู ป แบบที่ 
สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

เอกสารการประชุมของคณะทํางานลดการใช้พลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจําปีงบประมาณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2556 - กันยายน 2556) และหลักฐานแสดงการ
รับทราบของหัวหน้าสถาบันอุดมศึกษา 
 

 ข้ อ มู ล ที่ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ต า ม 
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต ามม าต รก า รป ร ะห ยั ดพลั ง ง า น 
ของปีงบประมาณ  2556  รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ตามข้อ 3) ให้  สํานักงาน ก .พ .ร . ทราบ ภายในวันที่  
3 0  พฤศจิ ก า ยน  2 5 5 6  โ ด ย บั นทึ ก ผ่ า น  www.e-
report.energy.go.th ต า ม ท่ี  ส น พ . อ อ ก แ บ บ ไ ว้ 
ซึ่ งหลักฐานอ้าง อิ งจะเ ป็น เลขที่ หรื อลํ า ดับค ร้ั งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทํางานลดการใช้
พลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลําดับ  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการดําเนนิการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

    

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้
ไฟฟ้าประจําปี
งบประมาณ 2556 
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
กําหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อมูลจริงที่
เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กันยายน 2556 รวม 12 เดือน 

 ทั้งน้ี “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช่น  จํานวนบุคลากร
ภายใน (มาทํางาน ลา ไปราชการ) จํานวนบุคลากร
ภายนอก (ที่เข้ามาใช้บริการ) จํานวนนักเรียน จํานวน
เตียงคนไข้ จํานวนช่ัวโมงการทํางาน ขนาดพ้ืนที่ของ
อาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ ต้ัง พ้ืนที่ของอําเภอที่ ต้ัง พ้ืนที่ของ
จังหวัดที่ต้ัง เป็นต้น 

2) ข้ อมู ล ตั วแปร ต่ างๆ  ที่ มี ผล ต่ อการ ใ ช้ พลั ง งานของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 1) ที่สถาบันอุดมศึกษารายงาน
ให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2 556  โ ดย บันทึ ก ผ่ า น  www.e-report.energy.go.th 
ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 * เมื่อสถาบันอุดมศึกษาบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะคํานวณ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
ตามแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว้ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

  * การจัดทําข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน ตาม
ข้อ 2) พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ น้ัน 
ส น พ .  ไ ด้ จํ า แ น ก ต า ม ลั ก ษณ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ 
ดังน้ี 

1. กลุ่มทั่วไป 
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศาลและสาํนักงานอัยการ 
5. กลุ่มเรือนจําและสถานคุมประพฤติ 
6. กลุ่มสถานีตํารวจ 
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
8. กลุ่มสถานสงเคราะห์ 
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครือ่งส่งสัญญาณ 

 

 ให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการ
จัดทําข้อมูลและรายงานผลตามตัวช้ีวัด xx” ที่ สนพ. จัดทาํขึ้น 
ตามเอกสารแนบท้ายเป็นภาคผนวก xx หรือ download ได้ที่ 
www.e-report.energy.go.th/eui 2556/handbook/ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ

สถาบันอุดมศึกษา 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2556 

ด้านไฟฟ้า 

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

  

 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
ประจําปีงบประมาณ 
2556 ครบถ้วน 12 
เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2556 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหน้ีการใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556 เป็นข้อมูล
จริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 
30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ที่ใช้จริง
ใ น กิ จ ก า ร ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ต า ม ข้ อ  1 )  ที่
สถาบันอุดมศึกษารายงานให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน  2556 โดยบันทึกผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 

   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2556 

ด้านไฟฟ้า 

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

  
*  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน

ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่  
3, 4 และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร ์

3 มีผลการคํานวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปี
งบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้ อมู ล ตั วแปร ต่า งๆ  ที่ มี ผล ต่อการ ใ ช้พลั ง ง านของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามข้ันตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่
สถาบันอุดมศึกษารายงานให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ . 
ออกแบบไว้ โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2556 

2) สูตรการคํานวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

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

รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
จัดทําข้อมูลและรายงานผลตามตัวช้ีวัด xx” ที่ สนพ. จัดทาํขึ้น 

 

4 มีผลการคํานวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปี
งบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 
 
 
 
 
 

 

มีผลการคํานวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปี
งบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

0.000 ถึง -0.090 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ด้านไฟฟ้า 

ขั้นท่ี 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  
คะแนน 

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

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

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน 
 

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

ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 
สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.5000 คะแนน 

  - วิธีการใหค้ะแนนของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีหลาย
หน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ดังน้ี 
1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที่ 1 ถึง 5  

2) นําคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
การประเมินตามข้อ 1) มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด 
แล้วหาค่าคะแนนเฉล่ียตามสูตรการคํานวณดังต่อไปน้ี 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 
จํานวนหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 

 
หมายเหตุ :   
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสรุปผล
การดําเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวช้ีวัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เก่ียวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว้ ณ สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการ ดํา เ นินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านนํ้ามันเ ช้ือเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2556 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2555 - 
มีนาคม 2556) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2556 
- กันยายน 2556) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. กําหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 
 ข้อมูลที่ สถาบัน อุดมศึกษารายงานการ ติดตามการ

ดํ า เ นิ น ก า ร ต ามม าต รก า รป ร ะห ยั ดพลั ง ง า นขอ ง
ปีงบประมาณ  2556  รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่
สถาบันอุดมศึกษาบันทึกการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการดําเนนิการตาม
มาตรการประหยัดน้ํามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใ ช้ นํ้ า มั น เ ช้ื อ เ พลิ ง
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง
ประจําปีงบประมาณ 
2556 ตามหลักเกณฑ์
และวิ ธีการที่  สนพ . 
กําหนดได้แล้วเสร็จ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อมูลจริงที่
เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กันยายน 2556 รวม 12 เดือน 

 ทั้งน้ี “ตัวแปร” ที่ สนพ. กําหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 

ก. ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เช่น  จํานวนบุคลากร
ภายใน  (มาทํางาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น 
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แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น  12 
เดือน นับต้ังแต่เดือน
ตุ ล า ค ม  2555 ถึ ง
เดือนกันยายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ต้ัง พ้ืนที่ของอําเภอที่ต้ัง พ้ืนที่ของ
จังหวัดที่ต้ัง เป็นต้น 
 
 

2) ข้ อมู ล ตั วแปร ต่า งๆ  ที่ มี ผล ต่อการ ใ ช้พลั ง ง านของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 1) ที่สถาบันอุดมศึกษารายงาน
ให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2 5 56  โ ด ย บันทึ ก ผ่ า น  www.e-report.energy.go.th 
ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้า 

 * เมื่อสถาบันอุดมศึกษาบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.e-
report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วน
ของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะคํานวณ
ปริมาณการใช้นํ้ามันมาตรฐานของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
ตามแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดต้ังโปรแกรมไว้ 

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 

 

\ 

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้น้ํามันของ

สถาบันอุดมศึกษา 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2556 

ด้านน้ํามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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 2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้นํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ 2556 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือน
กันยายน 2556 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงที่สถาบันอุดมศึกษาได้ซื้อ และ
ใบสั่งจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงให้กับยานพาหนะของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกคันในแต่ละเดือน หรือหลักฐานแสดง
ที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริง
ในยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 
2556 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจรงิในแต่ละเดือน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2555 ถึง 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมลูปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ทีใ่ช้จริงใน
ยานพาหนะของสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 1) ที่
สถาบันอุดมศึกษารายงานให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2556 โดยบันทึกผา่น www.e-
report.energy.go.th ตามท่ี สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามัน 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกายน 2556 

ด้านน้ํามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบท้ัง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 
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*   สถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) 
ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการคํานวณ EUI  
ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้ อมู ล ตั วแปร ต่า งๆ  ที่ มี ผล ต่อการ ใ ช้พลั ง ง านของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามข้ันตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่
สถาบันอุดมศึกษารายงานให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว้ โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2556 

2) สูตรการคํานวณดัชนี ช้ี วัดประสิทธิภาพการใช้ นํ้ามัน
เช้ือเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใช้น้ํามันจริง  (ลิตร)  

รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
จัดทําข้อมูลและรายงานผลตามตัวช้ีวัด xx” ที่ สนพ. จัดทําขึ้น  

4 มีผลการคํานวณ EUI  
ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  
ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

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

  
 

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

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

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

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน 
 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ ์
- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 

สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.5000 คะแนน 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

     
 

42 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

   วิธีการใหค้ะแนนของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีหลาย
หน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
คิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ดังน้ี 

1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตามข้ันตอนที่ 1 ถึง 5  

2) นําคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
การประเมินตามข้อ 1) มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด 
แล้วหาค่าคะแนนเฉล่ียตามสตูรการคํานวณดังต่อไปน้ี 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 
จํานวนหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสรปุผล

การดําเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวช้ีวัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่
เก่ียวข้องอ่ืนที่ไม่ได้จัดส่งให้ สํานักงาน ก.พ.ร.  ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว้ ณ สถาบันอุดมศกึษา
เพ่ือพร้อมให้ผูป้ระเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 10  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการเงินและงบประมาณ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 6.5 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

องค์ประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2555 จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2555 ทั้ง

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 
แนวทางการประเมินผล : 

 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online  

 

 การพัฒนาสถาบัน 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเลือกดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 11  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 7.5 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

องค์ประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2555 จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 7  
การบริหารและการจัดการ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2555  

ทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 

แนวทางการประเมินผล : 
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online  
 

 

 

 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

     
 

44 
 

ตัวชี้วัดที่ 12  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 7.5 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

องค์ประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2555 จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2555 ทั้ง

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 

แนวทางการประเมินผล :  
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online  
 
 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่เลือกดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที่ 11  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
 การพัฒนาบุคลากร เป็นการดําเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 1 
11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 2.5 
11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 

รวม 5 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
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รายละเอียดผู้รับผิดชอบและดาํเนินการตามตัวชีว้ดัท่ี 4  10  11  และ 12 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
 4.1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 4.2  การผลิตบัณฑิต 
 4.3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 4.4  การวิจัย 
 4.5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 4.6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการเงินและงบประมาณ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการบริหารและการจดัการ 
  
ตัวช้ีวัดที่ 12 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
      
หมายเหตุ : ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้ ไม่ได้จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบและ
ดําเนนิการตามตัวชี้วัด เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยขององค์ประกอบจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online 
 




