สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. แนวทางการจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
3. ปฏิทินการจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2558
4. ตัวอย่างคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. ค าอธิ บ ายรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ http://www.opdc.go.th โดยเข้าไปที่
“ศูนย์ความรู้ --> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ประจาปีงบประมาณ --> 2558”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1) หลักการ
1) การประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการบูรณาการระบบ
การประเมินผลของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) และสานักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นระบบเดียวกัน และใช้ผ ลการประเมิน
ร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ
สกอ. เพื่อลดภาระและความซาซ้อนในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
2) ตัวชีวัดในมิติภายนอก ประเด็นการประเมินประสิทธิผล ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัด ได้แก่ (1) ตัวชีวัด
นโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวง/ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง จะพิ จ ารณาจากผลการด าเนิ น งานของตั ว ชี วั ด ภารกิ จ หลั ก ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เฉพาะในส่ ว นที่เกี่ยวข้องกั บ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. และ สกอ. จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจากตัวชีวัดในคา
รับรองการปฏิบัติราชการของ สกอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (2) ตัวชีวัดผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน
3) ตัวชีวัดเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในทังหมด ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ระดับสถาบัน) ตามองค์ประกอบคุณภาพและ
ตัวบ่งชีที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบจากระบบ CHE QA Online โดยสานักงาน ก.พ.ร.
ทาหน้าที่ประสานขอข้อมูลผลคะแนนจาก สกอ. โดยตรง
4) ตัวชีวัดในมิติภายใน ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ (2) การประหยัดพลังงาน
หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพตั ว ชี วั ด จะเป็ น ผู้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น การ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดนันๆ
5) สานักงาน ก.พ.ร. จัดสรรเงินรางวัลให้สถาบันอุดมศึกษา
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(2) กรอบการประเมินผล
นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของ
กระทรวง/สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา*
(นาหนักร้อยละ 15)
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมิน
ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน*
ประสิทธิผล
(นาหนักร้อยละ 45)
(ร้อยละ 60)
การประเมิน
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประสิทธิภาพ
(นาหนักร้อยละ 5)
(ร้อยละ 10)
 การประหยัดพลังงาน
(นาหนักร้อยละ 5)


ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก



คุณภาพการให้บริการ*
(นาหนักร้อยละ 10)

การประเมิน
คุณภาพ
(ร้อยละ 10)
การพัฒนา
องค์การ
(ร้อยละ 20)



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ด้านการบริหารจัดการ*
(นาหนักร้อยละ 20)

น้าหนัก
(ร้อยละ)
70
60

ตัวชี้วัด

 การประเมินประสิทธิผล
1. นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวง/สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา*
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
2.1 การผลิตบัณฑิต
2.2 การวิจัย
2.3 การบริการทางวิชาการ
2.4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 การประเมินคุณภาพ

(15)
(45)
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3. คุณภาพการให้บริการ

(10)

มิติภายใน
 การประเมินประสิทธิภาพ

30
10

4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

(5)

5. การประหยัดพลังงาน

(5)

 การพัฒนาองค์การ

20
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ

(20)

รวม

100

*สานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งตัวชีวัดและรายละเอียดตัวชีวัดที่หารือร่วมกับ สกอ. ให้สถาบันอุดมศึกษาทราบอีกครังหนึ่ง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แนวทางการจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่
25 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
1) การประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการบูรณาการ
ระบบการประเมิ น ผลของหน่ ว ยงานกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอุ ด มศึ ก ษา 3 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.) และสานักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นระบบเดียวกัน และใช้ผลการประเมินร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เพื่อลดภาระและความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา
2) ตัวชี้วัดในมิติภายนอก ประเด็นการประเมินประสิทธิผล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1)
ตั ว ชี้ วั ด นโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวง/ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานของตัว ชี้วัดภารกิจหลั กของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งสานักงาน
ก.พ.ร. และ สกอ. จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจากตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการของ สกอ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (2) ตัวชี้วัดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน
3) ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งหมด ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ระดับสถาบัน) ตามองค์ประกอบคุณภาพและตั วบ่งชี้ที่
ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบจากระบบ CHE QA Online โดยสานักงาน ก.พ.ร. ทาหน้าที่ประสานขอ
ข้อมูลผลคะแนนจาก สกอ. โดยตรง
4) ตัวชี้วัดในมิติภายใน ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณ และ (2) การประหยัด
พลังงาน หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดจะเป็นผู้กาหนดแนวทางการดาเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
ตลอดจนติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นๆ
สานักงาน ก.พ.ร. ขอสรุปแนวทางการจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. แนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.1 การจัดทาเอกสารคารับรองการปฏิบัติราชการฯ และเอกสารประกอบ
 การจัดทาเอกสารคารับรองการปฏิบัติราชการฯ และเอกสารประกอบ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ดาวน์โหลดตัวอย่างจากเว็บไซต์สานักงาน ก.พ.ร. ได้ที่
“http://www.opdc.go.th > ศู น ย์ ค วามรู้ > คู่ มื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามคารับรองฯ ประจาปีงบประมาณ > 2558”
โดยรายละเอี ย ดและจ านวนของตั ว ชี้ วั ด ในเอกสารประกอบ เป็ น ไปตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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 การระบุ ร ะยะเวลาการลงนามในค ารั บรองการปฏิ บัติ ร าชการฯ ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 4 ข้ อ 6
วรรคสอง ให้ นั บ ระยะเวลาไม่ เ กิ น 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน าส่ ง ค ารั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ อ ธิ ก ารบดี แ ละนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามแล้ ว ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
1.2 การลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการฯ
 สถาบันอุดมศึกษานาคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ
เสนออธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 2 ชุด
 สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ
ทีอ่ ธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ชุด ให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อน าเสนอเลขาธิก ารคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาพิจารณาลงนาม
ในคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
 สกอ. ส่ ง คื น ค ารั บ รองพร้ อ มเอกสารประกอบที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ลงนามเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จ านวน 1 ชุ ด ให้ ส ถาบั น อุด มศึ ก ษา และด าเนิ น การส่ ง ส าเนาค ารั บ รอง
การปฏิบัติร าชการของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ งพร้อมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ ว
ให้สานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
 สาหรับสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้นาคารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่อธิการบดี และนายกสภาสถาบันฯ ลงนามเรียบร้อย
แล้วทั้ง 2 ชุด เสนอปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป พร้อมนี้ ขอให้
สถาบันจัดส่งสาเนาคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่
ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้สานักงาน ก.พ.ร. จานวน 1 ชุดด้วย
ขั้นตอนการจัดทาเอกสารและการลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3
2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ส านั ก งาน ก.พ.ร. จะใช้ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของ
สถาบันอุดมศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
แหล่งข้อมูล/
ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/
แนวทางการดาเนินการ
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงาน ก.พ.ร. และ สกอ. ดาเนินการร่วมกัน
นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (สกอ.)
ภารกิจหลักของกระทรวง/สานักงาน ใช้ผลคะแนนจากตัวชี้วัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
“นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง/กรม”
(เฉพาะตัวชี้วัดทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร.
และ สกอ. ตกลงร่วมกัน)
ตัวชี้วัดที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 3
คุณภาพการให้บริการ
3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต
3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในด้านการบริหารจัดการ

กรณีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษานาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
และระดับสถาบัน ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาขึ้น
ไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
(1) สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการตามแนวทาง
การศึกษาภายในสถานศึกษา
การจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบ
การศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
คุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมิน
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
คุณภาพตามองค์ประกอบจากระบบ
และจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานผลการ
CHE QA Online (ทั้งตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA
และ สมศ.)
Online ที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดย
 สาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบ
การเปิด – ปิดภาคการศึกษาตามรอบ
ปีการศึกษาเดิม (มิถุนายนถึงพฤษภาคมของ
ปีถัดไป) ต้องจัดทารายงานเข้าสู่ระบบฯ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
 สาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบ
การเปิด–ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
(สิงหาคมถึงกรกฎาคมของปีถัดไป) ต้องจัดทา
รายงานเข้าสู่ระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
ที่จะใช้ระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษา
ตามอาเซียนต้องแจ้ง สกอ. ให้ทราบ เพื่อรองรับ
การดาเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
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ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา

แหล่งข้อมูล/
หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด

แนวทางการดาเนินการ

(2) สานักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมูล

ผลคะแนนผลการดาเนินการจาก สกอ.

ตัวชี้วัดที่ 4
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 5
การประหยัดพลังงาน

กรณี ที่ 2 สถาบั นอุ ดมศึ ก ษาก าหนดระบบการประกั นคุ ณภาพภายใน ระดั บคณะ
และระดับสถาบันของตนเอง โดยไม่ใช้ระบบฯ ที่ สกอ. พัฒนาขึ้น
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาแจ้ งรายละเอี ยดระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ ลื อ ก
ด าเนิ น การซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และสกอ. (โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา – คปภ.)
ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ เพื่ อท าความตกลง
เป็นรายกรณี
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง
(1) สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการตามรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 “คาอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
(2) สานักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมูล
ผลการดาเนินการจากกรมบัญชีกลาง
ข้อมูลจากสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

(1) สถาบันอุดมศึกษาทาการบันทึกข้อมูลรายงาน

ผ่านเว็บไซต์
http://www.e-report.energy.go.th
ตามที่ สนพ. กาหนด โดย สนพ. จะพิจารณา
จากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของพลังงาน 2
ชนิด คือ ด้านไฟฟ้า และด้านน้ามันเชื้อเพลิง
ของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 “คาอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
(2) สานักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมูลคะแนน
ผลการดาเนินการจาก สนพ.

…………………………………………………….

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ปฏิทินการจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่
25 สิงหาคม 2557

กิจกรรม
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นชอบกรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ธันวาคม 2557
สานักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่กรอบการประเมินผลและรายละเอียดแนวทางการจัดทา
คารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ธันวาคม 2557 –
สถาบันอุดมศึกษาจัดทาเอกสารคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
มกราคม 2558
พ.ศ. 2558 พร้อมเอกสารประกอบ โดยรายละเอียดและจานวนของตัวชี้วัดในเอกสาร
ประกอบเป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสนออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามในฐานะผู้ให้คารับรอง
มกราคม – กุมภาพันธ์  สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งคารับรองการปฏิบัติราชการพร้อมเอกสารประกอบ
2557
ที่อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามแล้ว นาเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา/ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะผู้รับคารับรอง
 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/สถาบันการพลศึกษา/สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จัดส่งสาเนาคารับรองการปฏิบัติราชการพร้อมเอกสารประกอบ
ที่มีการลงนามเรียบร้อยแล้ว จานวน 1 ชุดไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
ภายใน 30 มกราคม 2558 สิ้นสุดการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และระดับสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการ
ภายใน 30 เมษายน 2558 สิ้นสุดการรับเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนักและเกณฑ์การให้
คะแนน (รอบ 6 เดือน)
กรกฎาคม – พฤศจิกายน สถาบันอุดมศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
2558
เข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
 สาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษาตามรอบปี
การศึกษาเดิม (มิถุนายนถึงพฤษภาคมของปีถัดไป) ต้องจัดทารายงานเข้าสู่ระบบฯ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
 สาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
(สิงหาคมถึงกรกฎาคมของปีถัดไป) ต้องจัดทารายงานเข้าสู่ระบบฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่จะใช้ระบบการเปิด –
ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียนต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
ทราบ เพื่อรองรับการดาเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน 31 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดการรับเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้าหนักและเกณฑ์การให้
คะแนน (รอบ 12 เดือน)
30 พฤศจิกายน 2558
สถาบันอุดมศึกษาส่งผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่ 1- 5 ของตัวชี้วัด
“การประหยัดพลังงาน” ไปยังสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สานักงาน ก.พ.ร.
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8867, 9961 โทรสาร 0 2281 8279 email : me_university@opdc.go.th

สิ่งที่ส่งมำด้วย 4

ตัวอย่ำง

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
(ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
1. คำรับรองระหว่ำง
(ชื่อ)

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ผู้รับคำรับรอง

และ
(ชื่อ)

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย (ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ) ผู้ทำคำรับรอง

2. คำรั บ รองนี้ เ ป็ น ค ำรั บ รองฝ่ ำ ยเดี ย ว มิ ใ ช่สั ญ ญำและใช้ ส ำหรั บ ระยะเวลำ 1 ปี เริ่ม ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558
3. รำยละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย (ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ)
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ำหนัก เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่
ในเอกสำรประกอบท้ำยคำรับรองนี้
4. ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ เลขำธิกำรฯ ) ในฐำนะเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้พิจำรณำและ
เห็นชอบกับแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย (ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ) ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
น้ ำหนั ก เป้ ำ หมำย/เกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนน และรำยละเอีย ดอื่ น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ ำ ย
ค ำรั บ รองนี้ และข้ ำ พเจ้ ำ ยิ น ดี จ ะให้ ค ำแนะน ำ ก ำกั บ และตรวจสอบผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของ
(ชื่ออธิกำรบดี) ให้เป็นไปตำมคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
5. ข้ ำ พเจ้ ำ (ชื่ อ อธิ ก ำรบดี ) อธิ ก ำรบดี ม หำวิ ท ยำลั ย (ชื่ อ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ) ได้ ท ำ
ควำมเข้ำใจคำรับรองตำม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี ตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชน ตำมที่ให้คำรับรองไว้
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6. ผู้ รั บ ค ำรั บ รองและผู้ ท ำค ำรั บ รอง ได้ เ ข้ ำ ใจค ำรั บ รองกำรปฏิบั ติ ร ำชกำรและเห็ น พ้ อ งกั น แล้ ว
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
หำกผู้ รั บ คำรั บ รองและผู้ ท ำคำรั บรองมิได้ล งลำยมื อชื่อไว้ตำมวรรคหนึ่ง และมิได้ โ ต้แย้ งไปยั ง
สำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่ …. เดือน ………..พ.ศ. …… ให้ถือว่ำผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองเห็นชอบ
กับคำรับรองนี้ และให้มีผลใช้บังคับได้

…………………………………………………………………
(

(ชื่อนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำ)
นำยกสภำ (ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ)

…………………………………………………………………
(
(ชื่อ เลขำธิกำรฯ )
)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

)

…………………………………………………………………
(
(ชื่ออธิกำรบดี)
)
อธิกำรบดี (ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ)
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ตัวอย่ำง

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
(ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
1. คำรับรองระหว่ำง
(ชื่อ)

ปลัดกระทรวง

ผู้รับคำรับรอง

และ
(ชื่อ)

อธิกำรบดีสถำบัน (ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ)

ผู้ทำคำรับรอง

2. คำรั บ รองนี้ เ ป็ น ค ำรั บ รองฝ่ ำ ยเดี ย ว มิ ใ ช่สั ญ ญำและใช้ ส ำหรั บ ระยะเวลำ 1 ปี เริ่ม ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558
3. รำยละเอี ย ดของค ำรั บ รอง ได้ แ ก่ แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรของสถำบั น (ชื่ อ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ)
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร น้ำหนัก เป้ำหมำย/เกณฑ์กำรให้คะแนน และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่
ในเอกสำรประกอบท้ำยคำรับรองนี้
4. ข้ำพเจ้ำ
(ชื่อ ปลัดกระทรวง)
ในฐำนะปลัดกระทรวง
ได้ พิ จ ำรณำและ
เห็นชอบกับแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย (ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ) ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
น้ ำหนั ก เป้ ำ หมำย/เกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนน และรำยละเอีย ดอื่ น ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ ำ ย
ค ำรั บ รองนี้ และข้ ำ พเจ้ ำ ยิ น ดี จ ะให้ ค ำแนะน ำ ก ำกั บ และตรวจสอบผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของ
(ชื่ออธิกำรบดี)
ให้เป็นไปตำมคำรับรองทีจ่ ัดทำขึ้นนี้
5. ข้ ำ พเจ้ ำ (ชื่ อ อธิ ก ำรบดี ) อธิ ก ำรบดี ส ถำบั น (ชื่ อ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ) ได้ ท ำ
ควำมเข้ำใจคำรับรองตำม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับปลัดกระทรวง
ว่ ำ จะมุ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ
รำชกำรให้ เ กิ ด ผลงำนที่ ดี ตำมเป้ ำ หมำยของตั ว ชี้ วั ด แต่ ล ะตั ว ในระดั บ สู ง สุ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข
แก่ประชำชน ตำมที่ให้คำรับรองไว้
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6. ผู้ รั บ ค ำรั บ รองและผู้ ท ำค ำรั บ รอง ได้ เ ข้ ำ ใจค ำรั บ รองกำรปฏิบั ติ ร ำชกำรและเห็ น พ้ อ งกั น แล้ ว
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
หำกผู้รั บคำรั บรองและผู้ ทำคำรับรองมิได้ลงลำยมือชื่อไว้ตำมวรรคหนึ่ง และมิได้โต้แย้งไปยัง
สำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่ …. เดือน ………..พ.ศ. …. ให้ถือว่ำผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองเห็นชอบ
กับคำรับรองนี้ และให้มีผลใช้บังคับได้

…………………………………………………………………
(

(ชื่อนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำ)
นำยกสภำ (ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ)

)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(
(ชื่อ ปลัดกระทรวง)
)
ปลัดกระทรวง...........................................

(
(ชื่ออธิกำรบดี)
)
อธิกำรบดี (ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ)

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ....(ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ).....

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติราชการของ......(ชื่อสถาบันอุดมศึกษา)..... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วิสัยทัศน์ :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
พันธกิจ :
1. .......................................................................................................................... .................
2. ...........................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... .................
4. .......................................................................................................... .................................
5. .......................................................................................................................... .................
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. ...........................................................................................................................................
2. ............................................................................................................... ............................
3. .......................................................................................................................... .................
4. ............................................................................. ..............................................................
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.......(ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ).......

คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ....(ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ).....

เอกสารประกอบ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ......(ชื่อสถาบันอุดมศึกษา)......
ประเด็น
ตัวชี้วัด
การประเมินผล
มิติภายนอก (น้าหนักร้อยละ 70)
กำรประเมิน 1. นโยบำยสำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล ภำรกิจหลักของ
ประสิทธิผล
กระทรวง/สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมพันธกิจหลัก
2.1 กำรผลิตบัณฑิต
2.2 กำรวิจัย
2.3 กำรบริกำรทำงวิชำกำร
2.4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กำรประเมิน 3. คุณภำพกำรให้บริกำร
คุณภำพ
3.1 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
3.2 ควำมพึงพอใจของนิสิตนักศึกษำต่อสถำบันอุดมศึกษำ
มิติภายใน (น้าหนักร้อยละ 30)
กำรประเมิน 4. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ประสิทธิภำพ
4.1 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
4.2 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
5. กำรประหยัดพลังงำน
กำรพัฒนำ
สถำบัน

6. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2558

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

15

3

1

2

3

4

5

45

3

1

2

3

4

5

10
(5)
(5)

3
3

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
(2.5)
(2.5)
5

87
96
3

75
88
1

78
90
2

81
92
3

84
94
4

87
96
5

20

3

1

2

3

4

5

หมายเหตุ
ใช้คะแนนผลกำรประเมินปฏิบัติรำชกำร
ของ สกอ. จำกสำนักงำน ก.พ.ร.
ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ จำก สกอ.

ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ จำก สกอ.
ใช้ข้อมูลผลประเมินจำกกรมบัญชีกลำง
ใช้ข้อมูลผลประเมินจำกสำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน
ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ จำก สกอ.

100
2

.......(ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ).......
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คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัด
และเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558

สารบัญ
ประเด็นการประเมินผล
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
 การประเมินประสิทธิผล
1. นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวง/
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
2.1 การผลิตบัณฑิต
2.2 การวิจัย
2.3 การบริการทางวิชาการ
2.4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 การประเมินคุณภาพ
3. คุณภาพการให้บริการ
3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
มิติภายใน
 การประเมินประสิทธิภาพ
4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
4.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
5. การประหยัดพลังงาน
 การพัฒนาสถาบัน
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ
ค้าอธิบายการค้านวณค่าคะแนนถ่วงน้้าหนัก และการค้านวณคะแนนในแต่ละมิติ/ด้าน
 ค้าอธิบายการค้านวณค่าคะแนนถ่วงน้้าหนัก และการค้านวณคะแนนในแต่ละมิติ/ด้าน

หน้า

1
2

3
5

6
7
10
12
29

30

มิติภายนอก
 การประเมินประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวง/ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
น้าหนัก : ร้อยละ 15
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลกำรดำเนินงำนให้บรรลุ ต่อนโยบำยสำคัญเร่งด่วน
ของรัฐบำล ภำรกิจหลักของกระทรวงที่สถำบันอุดมศึกษำสังกัด รวมทั้งให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน
กำรดำเนิ น งำน เพื่อให้ บ รรลุ เป้ ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ตลอดจนสะท้อนกำรบูรณำกำรกำรบริหำรงำนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
คาอธิบาย :
พิจำรณำจำกผลกำรประเมิน ในกำรบรรลุต่อนโยบำยสำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล ภำรกิจหลักของ
กระทรวงต้ น สั ง กั ด และ/หรื อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2558
เฉพำะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งสำนักงำน ก.พ.ร. และ สกอ. ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกจำก
ตัวชี้วัดในคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ สกอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
เกณฑ์การประเมินผล :
ใช้คะแนนผลกำรประเมิน จำกตัวชี้วัด ของกระทรวงต้นสังกัดและ/หรือ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

1

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
น้าหนัก : ร้อยละ 45
คาอธิบาย :
พิจำรณำควำมสำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธี กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
สถำบัน ตำมองค์ประกอบที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำหนด จำกรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ (ระดับสถำบัน) ประจำปีกำรศึกษำ 2557 จำนวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
 องค์ประกอบ ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
 องค์ประกอบ ที่ 2 กำรวิจัย
 องค์ประกอบ ที่ 3 กำรบริกำรทำงวิชำกำร
 องค์ประกอบ ที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ
2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
แนวทางการประเมินผล :
ใช้ ข้อมูล ผลกำรประเมิน ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน จำนวน
4 องค์ประกอบ คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็นกำรประเมินที่
ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ของสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมิน คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) โดยมี รำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
ทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนำคุณภำพอุดมศึกษำ สำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
รำยชื่อผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวนุชนภำ รื่นอบเชย
2. นำยเมธัส บรรเทิงสุข

หมำยเลขโทรศัพท์
0 2610 5452
โทรสำร 0 2354 5491
Email : cheqaonline@gmail.com

คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

2

 การประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพการให้บริการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่ อให้ ส ถำบั น อุ ดมศึ กษำมุ่ งพั ฒ นำศัก ยภำพในกำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนและกำรให้ บ ริก ำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนิสิตนักศึกษำ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ควำมพึงพอใจของนิสิตนักศึกษำต่อสถำบันอุดมศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
 พิจำรณำควำมสำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตรขององค์ประกอบที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำหนด จำกรำยงำนกำรประเมิน
คุ ณ ภำพภำยในระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2557 ระดั บ หลั ก สู ต ร ทุ ก หลั ก สู ต รที่ มี ก ำรประเมิ น
ในปีกำรศึกษำ 2557 ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
 บัณฑิต หมำยถึง ผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในหลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำร
ในปีกำรศึกษำ 2556 (สำหรับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ หมำยถึง ผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
และปริญญำเอกในหลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำร ในปีกำรศึกษำ 2556) และ
2. ต้องมีควำมเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพ ครอบคลุม
ทุกคณะ อย่ำงน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ
 ผู้ใช้บัณฑิต หมำยถึง นำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร ผู้ที่บัณฑิตทำงำนเกี่ยวข้องด้วย หรือสถำนศึกษำ
ที่รับบัณฑิตเข้ำศึกษำต่อ
 ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ พิจำรณำจำกคุณภำพของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) ซึ่ง
หมำยถึง คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่สถำบันกำหนด ครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้ำน คือ
1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้ำนควำมรู้
3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ
2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
แนวทางการประเมินผล :
ใช้ข้อมูลผลกำรประเมิน ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร โดยเฉลี่ย
ผลกำรประเมินจำกทุกหลักสูตรที่มีกำรประเมินในปีกำรศึกษำ 2557 ขององค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียน
กำรสอน กำรประเมิ น ผู้ เ รี ย น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.4 ผลกำรด ำเนิ น งำน หลั ก สู ต ร ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ (ใช้ ผ ลกำรประเมิ น จำกตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ
3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0) จำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
ผ่ำนระบบ CHE QA Online โดยมีรำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
 นิสิตนักศึกษา หมำยถึง นิสิตนักศึกษำที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีในหลักสูตรภำคปกติ
และภำคพิเศษหรื อภำคนอกเวลำรำชกำร ที่ล งทะเบี ยนเรียนในปีกำรศึกษำ 2557 (ส ำหรับสถำบันบัณฑิ ต
พัฒนบริหำรศำสตร์ หมำยถึง นิสิตนักศึกษำที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำโทและปริญญำเอกในหลักสูตร
ภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำรที่ลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2557)
 ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ เป็นกำรสำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร
เกณฑ์การให้คะแนน :
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
แนวทางการประเมินผล :
ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร โดยเฉลี่ย
ผลกำรประเมินจำกทุกหลักสูตรที่มีกำรประเมินในปีกำรศึกษำ 2557 ขององค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียน
กำรสอน กำรประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (ใช้ผลกำรประเมินจำก
ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ตัวบ่งชี้ที่ 11 ระดับควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5) จำกรำยงำน
กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 ผ่ำนระบบ CHE QA Online โดยมี
รำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนำคุณภำพอุดมศึกษำ สำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
รำยชื่อผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวนุชนภำ รื่นอบเชย
2. นำยเมธัส บรรเทิงสุข

หมำยเลขโทรศัพท์
0 2610 5452
โทรสำร 0 2354 5491
Email : cheqaonline@gmail.com
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มิติภายใน
 การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังตาราง
กรณีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม

น้าหนัก
2.5
2.5

กรณีที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม

น้าหนัก
5

ตารางแสดงสัดส่วนน้าหนัก (ร้อยละ 5)
งบประมาณประจาปี
กรณีที่
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2

น้าหนัก

รายจ่ายลงทุน

ภาพรวม

รวม

2.5
-

2.5
5

5
5

คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

6

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5 (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น)
คาอธิบาย :
 กำรพิจำรณำผลสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จะใช้อัตรำกำรเบิกจ่ำย
เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขต เป็นตัวชี้วัด
ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของ
สถำบันอุดมศึกษำเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ หำกมีกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจำ) จะนำยอด
งบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรคำนวณ
 รำยจ่ำยลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่รัฐบำลจ่ำยเพื่อจัดหำทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรำยจ่ำยที่รัฐบำลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสำหกิจโดยผู้รับ
ไม่ต้องจ่ำยคืน ให้รั ฐบำลและผู้รับนำไปใช้จัดหำทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สำมำรถตรวจสอบได้จำกรหั ส
งบประมำณรำยจ่ำย รหัสลักษณะงำนตำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สำนักงบประมำณกำหนดให้
สูตรการคานวณ :
เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำเบิกจ่ำย x 100
วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
75

ระดับ 2
78

ระดับ 3
81

ระดับ 4
84

ระดับ 5
87
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เงื่อนไข :
1. กำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยร้อยละเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
2. กำรคำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ ไม่รวมเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีสถำบันอุดมศึกษำได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงิน
ตำม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมำณที่สำนักงบประมำณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 เป็นฐำนในกำรคำนวณ
3. สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
72.79
66.27
67.77
....

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ใช้ข้ อมู ล ในกำรติด ตำมและประเมิน ผลจำกกรมบั ญชี กลำง กระทรวงกำรคลั ง ซึ่ งจะใช้ข้ อมู ล
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและ
วิทยำเขต จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
แนวทางการประเมินผล :
ที่ปรึกษาประเมินผล

สถาบันอุดมศึกษา

 ใช้ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำก  การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล

กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ซึ่งจะใช้
ข้ อ มู ล ผลกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น งบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่
เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขต
จำกระบบกำรบริ ห ำรกำรเงิ น กำรคลั ง
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 เอกสำรกำรรำยงำนกำรใช้ เ งิ น งบประมำณของ
สถำบันอุดมศึกษำที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) แบบจัดทำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมผลผลิต/โครงกำร จำแนกตำมงบรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 (แบบ สงป. 302)
2) เอกสำร หลั ก ฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ กรมบัญชีกลำง
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวอรนุช ไวนุสิทธิ์
2. นำงสำวทิวำพร ผำสุข
3. นำงสำวจุลลิกำ พำนิชเจริญ

หมายเลขโทรศัพท์
0 2127 7132
0 2127 7000
ต่อ 4206 และ 4618
E-Mail : disadmgr@cgd.go.th
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5 หรือ ร้อยละ 5 (ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น)
คาอธิบาย :
 กำรพิจ ำรณำผลสำเร็จ ของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม จะใช้อัตรำกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและวิทยำเขต เป็น
ตั ว ชี้ วั ด ควำมสำมำรถในกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น งบประมำณรำยจ่ ำ ยลงทุ น ของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ร วม
เงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ โดยจะใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวจำกระบบ
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 กำรให้ คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
ของสถำบั นอุดมศึกษำเทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ หำกมีกำรโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมำณระหว่ำงปี (รำยจ่ำยประจำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจำ) จะนำ
ยอดงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมำเป็นฐำนในกำรคำนวณ
สูตรการคานวณ :
เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำเบิกจ่ำย
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558

x 100

วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่สถำบันอุดมศึกษำได้รับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
88

ระดับ 2
90

ระดับ 3
92

ระดับ 4
94

ระดับ 5
96

เงื่อนไข :
1. กำหนดระดับคะแนน 5 เท่ำกับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยภำพรวมตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
2. กำรคำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ไม่รวมเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ กรณีสถำบันอุดมศึกษำได้รับงบประมำณไม่เต็มวงเงินตำม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมำณ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ที่สำนักงบประมำณจัดสรรเป็นฐำนในกำรคำนวณ
3. สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยภำพรวม

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
94.58
90.27
90.48
...

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ใช้ข้ อมู ล ในกำรติด ตำมและประเมิน ผลจำกกรมบั ญชี กลำง กระทรวงกำรคลั ง ซึ่ งจะใช้ข้ อมู ล
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่เบิกจ่ำยในสถำบันอุดมศึกษำและ
วิทยำเขต ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558 จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
แนวทางการประเมินผล :
ที่ปรึกษาประเมินผล
สถาบันอุดมศึกษา
 ใช้ ข้ อมู ล ในกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล  การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล
จำกกรมบั ญ ชีก ลำง กระทรวงกำรคลั ง  เอกสำรกำรรำยงำนกำรใช้ เงิ น งบประมำณของ
ซึ่ ง จะใช้ ข้ อ มู ล ผลกำรเบิ ก จ่ ำ ย เงิ น
สถำบันอุดมศึกษำที่ส่งให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น
งบประมำณรำยจ่ ำ ย ภำพรว มของ
1) แบบจัดทำแผน/รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ทั้ ง ที่ เ บิ ก จ่ ำ ยใน
ตำมผลผลิ ต /โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ ำ ย
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำและวิ ท ยำเขตจำก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (แบบ สงป. 302)
ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
2) เอกสำร หลั ก ฐำนแสดงกำรโอนเปลี่ ย นแปลง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
งบประมำณรำยจ่ ำ ย ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2558 ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ กรมบัญชีกลำง
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวอรนุช ไวนุสิทธิ์
2. นำงสำวทิวำพร ผำสุข
3. นำงสำวจุลลิกำ พำนิชเจริญ

หมายเลขโทรศัพท์
0 2127 7132
0 2127 7000
ต่อ 4206 และ 4618
E-Mail : disadmgr@cgd.go.th
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ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดพลังงาน
หน่วยวัด : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบาย :
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ หมำยถึง กำรที่
สถำบั น อุดมศึกษำสำมำรถจัดกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ำมันเชื้อเพลิง ของหน่ว ยงำนในสถำบันอุดมศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีผลกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10
เหตุผล :
พลังงำนเป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุร กิจและอุตสำหกรรม
แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงำนเชิงพำณิชย์ภำยในประเทศมำกพอกับควำมต้องกำร ทำให้ต้องพึ่งพำพลังงำน
จำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ำกว่ำ 5 แสนล้ำนบำท แนวทำงสำคัญที่จะช่วยลดอัตรำกำรเพิ่ม
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศ คือกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดใน
ทุก ภำคส่ ว น คณะรั ฐ มนตรี ในกำรประชุ มเมื่อ วัน ที่ 20 มี นำคม 2555 ได้มี มติ ให้ ห น่ ว ยงำนรำชกำรด ำเนิ น
มำตรกำรลดใช้พลังงำนลงให้ได้อย่ำงน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับภำคเอกชน ภำคประชำชน ในกำรช่วยลด
รำยจ่ำยของประเทศโดยลดกำรนำเข้ำน้ำมันจำกต่ำงประเทศ
ตารางและสูตรการคานวณ :
 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ

1. ด้ำนไฟฟ้ำ
2. ด้ำนน้ำมันเชื้อเพลิง
 สูตรการคานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน :

1. ด้านไฟฟ้า
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ
(Energy Utilization Index, EUI)

= (90% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง

กาหนดให้
-

-

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน Standard Electricity Utilization; SEU หมำยถึง ตัวเลขประมำณกำรใช้
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ไฟฟ้ ำที่ ควรจะเป็ นของหน่ ว ยงำนนั้ น ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ตุ ล ำคม 2557 ถึ ง
30 กันยำยน 2558 รวม 12 เดือน ที่จัดทำขึ้นจำกกำรนำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผล
ต่อกำรใช้ไฟฟ้ำของหน่วยงำนนั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลำกร เวลำที่ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนำไปรำยงำนผ่ำน
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
90% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ ตัวเลขประมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ควรจะเป็น (SEU) ของหน่วยงำนนั้นและ
มำตรฐำน
มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
20 มีนำคม 2555
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-

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Actual Electricity Utilization; AEU หมำยถึง จำนวนหน่วยไฟฟ้ำที่ใช้
ไปจริ ง ในกิ จ กำรของหน่ ว ยงำน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล ำคม 2557 ถึ ง
30 กันยำยน 2558 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจำกใบแจ้งหนี้กำรใช้
ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วนำไปรำยงำนผ่ำน
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน

2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้น้ำมัน
(Energy Utilization Index, EUI)

= (90% ของปริมำณกำรใช้น้ำมันมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้น้ำมันจริง
ปริมำณกำรใช้น้ำมันจริง

กาหนดให้
-

-

-

ปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำน (ลิตร)

Standard Fuel Utilization; SFU หมำยถึงตัวเลขประมำณกำรใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของหน่วยงำนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30
กันยำยน 2558 รวม 12 เดือน ที่จัดทำขึ้นจำกกำรนำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผล
ต่อกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงำนนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ (ตำรำง
กิโลเมตร) จำนวนบุคลำกร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนำไปรำยงำนผ่ำน
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
90% ของปริมำณกำรใช้น้ำมัน
ตัว เลขประมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของ
เชื้อเพลิงมำตรฐำน (ลิตร)
หน่วยงำนนั้นและมีกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2555
ปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง Actual Fuel Utilization; AFU จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
(ลิตร)
ไปจริงในยำนพำหนะของหน่วยงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง
30 กันยำยน 2558 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบ
โอดีเซล และก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โดยรวบรวมจำนวนหน่วยของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยำนพำหนะของหน่วยงำนทุกคันในแต่ละเดือน แล้ว
นำไปรำยงำนผ่ำน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
กรณีที่ส่วนรำชกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทำงเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน
1 ลิตร มีน้ำมันเบนซินอยู่ 90%) น้ำมันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ำมัน
ดีเซลอยู่ 95%) และก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล
100% นั้ น กำรค ำนวณปริ ม ำณกำรใช้ น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ระบบจะ
ประมวลผลเฉพำะจำนวนปริมำณน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เท่ำนั้ น
ตำมสูตรกำรคำนวณดังต่อไปนี้:
AFU = ปริม ำณน้ำมั นเบนซิ น+ปริม ำณน้ำมั นดี เซล+ (0.90 x
ปริมำณน้ำมันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมำณน้ำมันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมำณ NGV)
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เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำน
ทั้งหมดที่เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำ
ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย/ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำยในอื่น ของสถำบันอุดมศึกษำที่
ไม่ปรำกฏตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไปรวมกับสถำบันอุดมศึกษำ
ต้นสังกัด โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ละหน่วยงำน เป็นระดับขั้นของควำมสำเร็จ (Milestone)
แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
แต่ละระดับ ดังนี้
1. ด้านไฟฟ้า
มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
คะแนน
1
มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัด พลังงำนด้ำน 0.5000
ไฟฟ้ำของปีงบประมำณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2557 - มีนำคม 2558) และ
รอบ 12 เดือน (เมษำยน 2558 - กันยำยน 2558) ตำมรูปแบบที่ สนพ. กำหนด
2
2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพื้นฐำนสำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน 0.2500
และค่ำดัชนีกำรใช้ไฟฟ้ำประจำปีงบประมำณ 2558 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557
ถึงเดือนกันยำยน 2558
2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้ ไฟฟ้ำที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ -ชั่วโมง) 0.2500
ประจำปีงบประมำณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557
ถึงเดือนกันยำยน 2558
3
มีผลกำรคำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำร 0.0001
คำนวณที่ สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
0.5000
4
มีผลกำรคำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำร 0.0001
คำนวณที่ สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
0.5000
5
มีผลกำรคำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำร 0.0001
คำนวณที่ สนพ. กำหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090
0.5000
ในกรณีที่ผลกำรคำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 0
สถำบันอุดมศึกษำจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน
หมายเหตุ :
1) หน่วยงำนจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนน
ที่ 3, 4 และ 5
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะนำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรคำนวณที่ สนพ. กำหนด มีค่ำน้อยกว่ำ
-0.333 หน่วยงำนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.000 คะแนน
4) กำรประมวลคะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำมขั้นตอน เพื่อหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน
ข. พิจำรณำให้คะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด / จำนวนหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด)
คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
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2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
คะแนน
1
มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนน้ำมัน 0.5000
เชื้อเพลิงของปีงบประมำณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2557 - มีนำคม 2558)
และรอบ 12 เดือน (เมษำยน 2558 - กันยำยน 2558) ตำมรูปแบบที่ สนพ. กำหนด
2
2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพื้นฐำนสำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 0.2500
มำตรฐำนและค่ำดัชนีกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมำณ 2558 ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2558
2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้จริง (ลิตร) ประจำปี 0.2500
งบประมำณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือน
กันยำยน 2558
3
มีผลกำรคำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมำณ 2558 ตำม 0.0001
สูตรกำรคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
0.5000
4
มีผลกำรคำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมำณ 2558 ตำม 0.0001
สูตรกำรคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
0.5000
5
มีผลกำรคำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมำณ 2558 ตำม 0.0001
สูตรกำรคำนวณที่ สนพ. กำหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090
0.5000
ในกรณีที่ผลกำรคำนวณค่ำดัชนีกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มำกกว่ำ 0
สถำบันอุดมศึกษำจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.500 คะแนน
หมายเหตุ :
1) หน่วยงำนจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะนำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ด้ำนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมำณ 2558 ตำมสูตรกำรคำนวณที่ สนพ. กำหนด
มีค่ำน้อยกว่ำ -0.333 หน่วยงำนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.000 คะแนน
4) กำรประมวลคะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ
ค. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำมขั้นตอน เพื่อหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน
ง. พิจำรณำให้คะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด / จำนวนหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด)
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5
AEU > 90% SEU > ร้ อยละ 50

AEU > 90% SEU
AEU < 90% SEU

AEU = 90% SEU

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1) สำนักงำน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ หน่วยงำนได้รำยงำนผลผ่ำน www.e-report.energy.go.th ของ
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เท่ำนั้น ในกำรประเมินระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
หน้ำแรกของ www.e-report.energy.go.th

หมำยเหตุ: กำรขอ username และ password ในกำรเข้ำระบบ
(1) จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือ
(2) จำก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364
คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
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2) หน่วยงำนต้องส่งผลกำรดำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ำมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำน
ช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 24.00 น.
3) สนพ. จั ดท ำผลสรุ ปกำรดำเนิ นงำนของสถำบั นอุ ดมศึกษำส่ งถึ งส ำนั กงำน ก.พ.ร. ภำยในวั นที่
15 ธันวำคม 2558 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่ว นรำชกำรส่งผลกำรดำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ำมัน
เชื้อเพลิง ในระดับ คะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่
30 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 24.00 น.
4) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน:
สถาบันอุดมศึกษา
หมำยถึง สถำนศึกษำของรั ฐในสั งกัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และ
กระทรวงวั ฒนธรรมที่ จั ดกำรศึ กษำระดั บอุ ดมศึ กษำ แต่ ไม่ รวมสถำบั นอุ ดมศึ กษำของรั ฐ ที่ มิ ใช่
ส่วนรำชกำร
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
หมำยถึ ง ส่ ว นรำชกำรหรื อ หน่ ว ยงำนที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ ำ งอื่ น ที่ มี ฐ ำนะเที ย บเท่ ำ คณะในสั ง กั ด
สถำบันอุดมศึกษำ ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย/ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำยใน
อื่ นของสถำบั นอุ ดมศึ กษำที่ ไม่ ปรำกฏตำมกฎหมำย ไม่ ว่ ำจะตั้ งอยู่ ณ จั งหวั ดใด ให้ รำยงำนผล
กำรดำเนินงำนไปรวมกับสถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัด
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำที่ มี จ ำนวนหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด และหรื อ ในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบมำร่ ว ม
ในกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำน มำกกว่ำ 30 หน่วยงำน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05
เท่ ำ ของคะแนนที่ ไ ด้ รั บ โดยสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำนั้ น จะต้ อ งมี ห น่ ว ยงำนที่ ร ำยงำนข้ อ มู ล ผ่ ำ น
www.e-report.energy.go.th ครบทุ ก ขั้ น ตอนเป็ น จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 80 ของจ ำนวน
หน่วยงำนทั้งหมด
- ตัวอย่ำง: สถำบันอุดมศึกษำ A มีหน่วยงำนในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงำน รำยงำน
ข้อมูลครบทุกขั้นตอน 55 หน่วยงำน (เท่ำกับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634
คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 * 4.2634 เท่ำกับ 0.2132 คะแนน จึงสรุป
คะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ A เท่ำกับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 + 0.2132)
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แนวทางการประเมินผล :
1. ด้านไฟฟ้า
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

1

ขั้นตอนที่ 1 :
มีกำรติดตำมและรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ
ของปีงบประมำณ 2558
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม
2557 - มีนำคม 2558)
และรอบ 12 เดือน
(เมษำยน 2558 - กันยำยน
2558) ตำมรูปแบบที่
สนพ. กำหนด

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสำรหลักฐำนเป็น :1) แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนของหน่วยงำน ประจำปี
งบประมำณ 2558 และภำพถ่ำยแสดงกำรติดประกำศหรือ
สำเนำหนังสือแจ้งเวียนให้ภำยในหน่วยงำนรับทรำบและ
ปฏิบัติ
2) เอกสำรกำรประชุมของคณะทำงำนลดกำรใช้พลังงำนของ
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำน ประจำปีงบประมำณ 2558
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2557 - มีนำคม 2558) และรอบ 12 เดือน
(เมษำยน 2558 - กันยำยน 2558) และหลักฐำนแสดงกำร
รับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำน
 ข้อมูลที่หน่วยงำนรำยงำนกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของปีงบประมำณ 2558 รอบ
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตำมข้อ 3) ให้ สำนักงำน ก.พ.ร.
ทรำบ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 โดยบันทึกผ่ำน
www.e-report.energy.go.th ตำมที่ สนพ. ออกแบบไว้
ซึ่งหลักฐำนอ้ำงอิงจะเป็นเลขที่หรือลำดับครั้งของ
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมของคณะทำงำนลดกำรใช้
พลังงำน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตำมลำดับ
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แนวทางการประเมินผล
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน

2

การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า

รอบ 6
เดือน

รอบ 12
เดือน

ก. ไม่รำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะทำงำนลด
กำรใช้พลังงำน

0.0000
คะแนน

0.0000
คะแนน

ข. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะทำงำนลด
กำรใช้พลังงำน

0.2500
คะแนน

0.2500
คะแนน

ขั้นตอนที่ 2 :

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ

2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูล
พื้นฐำนสำหรับกำร
ประเมินปริมำณกำร
ใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน
และค่ำดัชนีกำรใช้
ไฟฟ้ำประจำปี
งบประมำณ 2558
ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ สนพ.
กำหนดได้แล้วเสร็จ
และครบถ้วน 12
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2557 ถึง
เดือนกันยำยน 2558

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :1) หลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อ
กำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน
2558 รวม 12 เดือน
ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ก. ตัวแปรจำกลักษณะกำรทำงำน เช่น จำนวนบุคลำกร
ภำยใน (มำทำงำน ลำ ไปรำชกำร) จำนวนบุคลำกร
ภำยนอก (ที่เข้ำมำใช้บริกำร) จำนวนนักเรียน จำนวน
เตียงคนไข้ จำนวนชั่วโมงกำรทำงำน ขนำดพื้นที่ของ
อำคำร เป็นต้น
ข. ตัวแปรจำกสภำวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่ำง
จำกตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
จังหวัดที่ตงั้ เป็นต้น
2) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน
ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 โดยบันทึกผ่ำน
www.e-report.energy.go.th ตำมที่ สนพ. ออกแบบไว้
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แนวทางการประเมินผล

* เมื่อหน่วยงำนบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำน
www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบควำม
ครบถ้ ว นของตั ว แปรต่ ำ งๆ เมื่ อ ครบถ้ ว นแล้ ว ระบบจะ
คำนวณปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำนของหน่วยงำน ตำม
แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้
* กำรจัดทำข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ตำมข้อ 1) และกำรรำยงำน
ตำมข้อ 2) พร้อมทั้งรำยละเอียดแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์
นั้ น สนพ. ได้ จ ำแนกตำมลั ก ษณะกำรปฏิ บั ติ ง ำน ขอให้
หน่วยงำนปฏิบัติและศึกษำตำม “คู่มือกำรจัดทำข้อมูลและ
รำยงำนผลตำมตัวชี้วัด” กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำและสถำบัน
อำชีวศึกษำ ที่ สนพ. จัดทำขึ้น ตำมเอกสำรแนบท้ำย หรือ
download ได้ที่
www.e-report.energy.go.th/eui 2558/handbook/
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน
ควำมครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ
ที่มีผลต่อปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของหน่วยงำน
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกำยน 2558
ก. ไม่ครบ 12 เดือน
ข. ครบทั้ง 12 เดือน

ด้ำนไฟฟ้ำ

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน
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แนวทางการประเมินผล
2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูล ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่  เอกสำรหลักฐำนเป็น :ใช้จริง (kWh;
1) ใบแจ้งหนี้กำรใช้ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำเรียกเก็บแต่ละเดือน
กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
หรือหลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ
ประจำปีงบประมำณ
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจกำรของหน่วยงำน
2558 ครบถ้วน 12
ประจำปีงบประมำณ 2558 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน นับตั้งแต่เดือน
เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558
ตุลำคม 2557 ถึง
รวม 12 เดือน
เดือนกันยำยน 2558
2) ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจกำรของหน่วยงำน ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้
สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558
โดยบันทึกผ่ำน www.e-report.energy.go.th ตำมที่
สนพ. ออกแบบไว้

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน
ควำมครบถ้วนของข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกำยน 2558
ก. ไม่ครบ 12 เดือน
ข. ครบทั้ง 12 เดือน

ด้ำนไฟฟ้ำ

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน
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*

3

4

5

ขั้นตอนที่ 3 - 5 :
มีผลกำรคำนวณ EUI
ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจำปี
งบประมำณ 2558 ตำม
สูตรกำรคำนวณที่ สนพ.
กำหนด โดยอยู่ในช่วง
-0.200 ถึง -0.333
มีผลกำรคำนวณ EUI
ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจำปี
งบประมำณ 2558 ตำม
สูตรกำรคำนวณที่ สนพ.
กำหนด โดยอยู่ในช่วง
-0.091 ถึง -0.199
มีผลกำรคำนวณ EUI
ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจำปี
งบประมำณ 2558 ตำม
สูตรกำรคำนวณที่ สนพ.
กำหนด โดยอยู่ในช่วง
0.000 ถึง -0.090

แนวทางการประเมินผล
 หน่วยงำนจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ำกับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รับกำรประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4
และ 5
ประเมินผลจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
 เอกสำรหลักฐำนเป็น :1) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน
ตำมขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้
สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ โดยบันทึกผ่ำน www.ereport.energy.go.th ตำมที่ สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558
2) สูตรกำรคำนวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ำกับ
(90% ของ SEU*) – AEU*
EUI =
AEU
* SEU Standard Electricity Utilization
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
* AEU Actual Electricity Utilization
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

รำยละเอียดแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ อธิบำยไว้ใน
“คู่มือกำรจัดทำข้อมูลและรำยงำนผลตำมตัวชี้วัด xx” ที่
สนพ. จัดทำขึ้น
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน
ขั้นที่ 3 EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333
ขั้นที่ 4 EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999
ขั้นที่ 5 EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090
รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น

ด้านไฟฟ้า
0.0001-0.5000
คะแนน
0.0001-0.5000
คะแนน
0.0001-0.5000
คะแนน
1.5000 คะแนน

หมำยเหตุ:
- กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 หำก EUI ด้ำนกำรใช้
ไฟฟ้ำ อยู่ระหว่ำงค่ำขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิ ตรยำงศ์
- กรณีที่ผลกำรคำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 0 หน่วยงำนจะ
ได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.5000 คะแนน
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 วิธีการให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา
ค ะ แ น น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ข อ ง
สถำบันอุดมศึกษำคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำนทั้งหมดที่
เป็ น ส่ ว นรำชกำรหรื อ หน่ ว ยงำนที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ ำ งอื่ น ที่ มี ฐ ำนะ
เทีย บเท่ำ คณะในสั งกั ดสถำบันอุ ดมศึก ษำ ทั้ งที่ จัด ตั้ง ขึ้น ตำม
กฎหมำย/ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำยใน
อื่น ของสถำบัน อุ ดมศึก ษำที่ไ ม่ ปรำกฏตำมกฎหมำย ไม่ ว่ำ จะ
ตั้ง อยู่ ณ จั ง หวัด ใด ให้ ร ำยงำนผลกำรด ำเนิน งำนไปรวมกั บ
สถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัด ดังนี้
(1) ประเมินระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับขั้นของ
ควำมสำเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตำมขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
(2) นำคะแนนทีแ่ ต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำได้รับกำร
ประเมินตำมข้อ 1) มำรวมกันเพื่อหำผลรวมทั้งหมด แล้วหำ
ค่ำคะแนนเฉลี่ยตำมสูตรกำรคำนวณดังต่อไปนี้
*คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด
จำนวนหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด

หมายเหตุ :
 กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถำบันอุดมศึกษำสรุป
ผลกำรดำเนินงำน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสำร/หลักฐำนประกอบของตัวชี้วัดมำด้วย ส่วนเอกสำร/หลักฐำน
ที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงำน ก.พ.ร. ขอให้สถำบันอุดมศึกษำจัดเตรียมไว้ ณ สถำบันอุดมศึกษำ
เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
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แนวทางการประเมินผล :
2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
ระดับคะแนน
1

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ขั้นตอนที่ 1 :
มีกำรติดตำมและรำยงำน  เอกสำรหลักฐำนเป็น :ผลกำรดำเนินกำรตำม
ข้อมูลที่หน่วยงำนรำยงำนกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำน
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของปีงบประมำณ 2558 รอบ
ด้ำนน้ำมันเชื้อเพลิงของ
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ โดย
ปีงบประมำณ 2558 รอบ
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่หน่วยงำนบันทึกกำรติดตำมและ
6 เดือน (ตุลำคม 2557 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
มีนำคม 2558) และรอบ
ด้ำนไฟฟ้ำ
12 เดือน (เมษำยน 2558
- กันยำยน 2558) ตำม
รูปแบบที่ สนพ. กำหนด
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน
การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ามัน

รอบ 6
เดือน

รอบ 12
เดือน

ก. ไม่รำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะทำงำนลด
กำรใช้พลังงำน

0.0000
คะแนน

0.0000
คะแนน

ข. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะทำงำนลด
กำรใช้พลังงำน

0.2500
คะแนน

0.2500
คะแนน
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

2

ขั้นตอนที่ 2 :
2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูล
พื้นฐำนสำหรับกำร
ประเมินปริมำณกำร
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำน และค่ำดัชนี
กำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมำณ
2558 ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ สนพ.
กำหนดได้แล้วเสร็จ
และครบถ้วน
12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2557
ถึงเดือนกันยำยน
2558

แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสำรหลักฐำนเป็น :1) หลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อ
กำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่
ละเดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558
รวม 12 เดือน
ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ก. ตัวแปรจำกลักษณะกำรทำงำน เช่น จำนวนบุคลำกร
ภำยใน (มำทำงำน ลำ ไปรำชกำร) เป็นต้น
ข. ตัวแปรจำกสภำวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่ำง
จำกตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง พื้นที่ของ
จังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น
2) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน
ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 โดยบันทึกผ่ำน
www.e-report.energy.go.th ตำมที่ สนพ. ออกแบบไว้
เป็นข้อมูลเดียวกับกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ
* เมื่อหน่วยงำนบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำน www.ereport.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของตัวแปรต่ำงๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะคำนวณ
ปริมำณกำรใช้น้ำมันมำตรฐำนของหน่วยงำน ตำม
แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน
ควำมครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ
ที่มีผลต่อปริมำณกำรใช้น้ำมันของหน่วยงำน
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกำยน 2558
ก. ไม่ครบ 12 เดือน
ข. ครบทั้ง 12 เดือน

ด้ำนน้ำมัน

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
แนวทางการประเมินผล
2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูล ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ปริมำณกำรใช้น้ำมัน  เอกสำรหลักฐำนเป็น :เชื้อเพลิงที่ใช้จริง
1) ใบเสร็จค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่วนรำชกำรได้ซื้อ และใบสั่งจ่ำย
(ลิตร) ประจำปี
น้ำมันเชือ้ เพลิงให้กับยำนพำหนะของหน่วยงำนทุกคันใน
งบประมำณ 2558
แต่ละเดือน หรือหลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลปริมำณกำร
ครบถ้วน 12 เดือน
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยำนพำหนะของ
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม
หน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ 2558 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
2557 ถึงเดือน
แต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558
กันยำยน 2558
รวม 12 เดือน
2) ข้อมูลข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยำนพำหนะของหน่วยงำน ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้
สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยใน 30 พฤศจิกำยน 2558 โดย
บันทึกผ่ำน www.e-report.energy.go.th ตำมที่ สนพ.
ออกแบบไว้

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน
ควำมครบถ้วนของข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ำมัน
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 30 กันยำยน 2558
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกำยน 2558
ก. ไม่ครบ 12 เดือน
ข. ครบทั้ง 12 เดือน

ด้ำนน้ำมัน

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน
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ระดับคะแนน
*

3

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน

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

ขั้นตอนที่ 3 - 5 :
มีผลกำรคำนวณ EUI
 เอกสำรหลักฐำนเป็น :ด้ำนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมำณ 2558 1) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน
ตำมขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้
ตำมสูตรกำรคำนวณที่ สนพ.
สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ โดยบันทึกผ่ำน www.eกำหนด โดยอยู่ในช่วง
report.energy.go.th ตำมที่ สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
-0.200 ถึง -0.333
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558
มีผลกำรคำนวณ EUI
ด้ำนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2) สูตรกำรคำนวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิง (Energy Utilization Index, EUI) เท่ำกับ
ประจำปีงบประมำณ 2558
ตำมสูตรกำรคำนวณที่ สนพ.
(90% ของ SFU*) – AFU*
EUI =
AFU
กำหนด โดยอยู่ในช่วง
* SFU Standard Fuel Utilization
-0.091 ถึง -0.199
ปริมำณกำรใช้น้ำมันมำตรฐำน (ลิตร)
มีผลกำรคำนวณ EUI
* AFU Actual Fuel Utilization
ด้ำนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ปริมำณกำรใช้น้ำมันจริง (ลิตร)
ประจำปีงบประมำณ 2558
ตำมสูตรกำรคำนวณที่ สนพ.
รำยละเอียดแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ อธิบำยไว้ใน
กำหนด โดยอยู่ในช่วง
“คู่มือกำรจัดทำข้อมูลและรำยงำนผลตำมตัวชี้วัด xx” ที่
0.000 ถึง -0.090
สนพ. จัดทำขึ้น
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน
ขั้นที่ 3 EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333
ขั้นที่ 4 EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999
ขั้นที่ 5 EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090
รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น

ด้านน้ามัน
0.0001-0.5000
คะแนน
0.0001-0.5000
คะแนน
0.0001-0.5000
คะแนน
1.5000 คะแนน

หมำยเหตุ:
- กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 หำก EUI ด้ำนกำรใช้
น้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่ำงค่ำขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิ ตรยำงศ์
- กรณีที่ผลกำรคำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มำกกว่ำ 0
หน่วยงำนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.5000
คะแนน
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
 วิธีการให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลายหน่วยงาน
ค ะ แ น น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ข อ ง
สถำบันอุดมศึกษำคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงำนทั้งหมดที่
เป็ น ส่ ว นรำชกำรหรื อ หน่ ว ยงำนที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ ำ งอื่ น ที่ มี ฐ ำนะ
เทีย บเท่ำ คณะในสั งกั ดสถำบันอุ ดมศึก ษำ ทั้ งที่ จัด ตั้ง ขึ้น ตำม
กฎหมำย/ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำยใน
อื่น ของสถำบัน อุ ดมศึก ษำที่ไ ม่ ปรำกฏตำมกฎหมำย ไม่ ว่ำ จะ
ตั้ง อยู่ ณ จั ง หวัด ใด ให้ ร ำยงำนผลกำรด ำเนิน งำนไปรวมกั บ
สถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัด ดังนี้
(1) ประเมินระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับขั้นของ
ควำมสำเร็จ (Milestone) 5 ระดับ ตำมขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
(2) นำคะแนนทีแ่ ต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำได้รับกำร
ประเมินตำมข้อ 1) มำรวมกันเพื่อหำผลรวมทั้งหมด แล้วหำ
ค่ำคะแนนเฉลี่ยตำมสูตรกำรคำนวณดังต่อไปนี้
*คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด
จำนวนหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด

หมายเหตุ :
 กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถำบันอุดมศึกษำสรุป
ผลกำรดำเนินงำน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสำร/หลักฐำนประกอบของตัวชี้วัดมำด้วย ส่วนเอกสำร/หลักฐำน
ที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงำน ก.พ.ร. ขอให้สถำบันอุดมศึกษำจัดเตรียมไว้ ณ สถำบันอุดมศึกษำ
เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
รำยชื่อผู้รับผิดชอบ
นำงสำวชนำนัญ บัวเขียว

หมำยเลขโทรศัพท์
0 2612 1555 ต่อ 364, 358
โทรสำร 0 2612 1374
Email : chananan@eppo.go.th

คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

28

 การพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ
น้าหนัก : ร้อยละ 10
คาอธิบาย :
พิจำรณำควำมส ำเร็ จของตัวชี้วัดตำมหลั กเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
สถำบัน ตำมองค์ประกอบที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำหนดจำกรำยงำนกำรประเมิน
คุ ณภำพภำยในระดั บ อุ ด มศึ กษำ ประจ ำปี กำรศึ กษำ 2557 จ ำนวน 1 องค์ ประกอบ คื อ องค์ ประกอบที่ 5
กำรบริหำรจัดกำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ
2557 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
แนวทางการประเมินผล :
ใช้ ข้ อ มู ล ผลกำรประเมิ น ตำมระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในระดั บ สถำบั น ของ
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE
QA Online ซึ่งเป็นกำรประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ของ
สำนั กงำนรั บ รองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) โดยมีรำยละเอียดตำมเกณฑ์
กำรประเมิ น ในคู่ มื อ กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ ฉบั บ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2557 ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนำคุณภำพอุดมศึกษำ สำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
รำยชื่อผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวนุชนภำ รื่นอบเชย
2. นำยเมธัส บรรเทิงสุข

หมำยเลขโทรศัพท์
0 2610 5452
โทรสำร 0 2354 5491
Email : cheqaonline@gmail.com
---------------------------
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
ผล
ค่าคะแนน คะแนน
การ
ถ่วง
ดาเนิน
น้
าหนั
ก
ที่ได้
งาน

มิติภายนอก
1. ด้านการประเมินประสิทธิผล
1.1 .....................................
1.2 .....................................
2. ด้านการประเมินคุณภาพ
2.1 .....................................
2.2 .....................................

60
15
45
10
5
5

4.1250
3.7201
4.2600

10
5
2.5
2.5
5
20
20

3.8640

4.3270
4.1030
4.5500

0.5580
1.9170
0.2052
0.2275

มิติภายใน
3. ด้านการประเมินประสิทธิภาพ
3.1 .....................................
3.1.1 ............................
3.1.2 ............................
3.2 .....................................
4. ด้านการพัฒนาองค์การ
4.1 .....................................
น้าหนักรวม

100

3.1210
2.8340
4.7500
4.2100
4.2100
คะแนนที่ได้

0.0780
0.0709
0.2375
0.8420
4.1361

1) (4.1250X60) + (4.3270X10) +
(3.8640X10) + (4.2100X20) = 413.61
2) 413.61 / 100 = 4.1361*

วิธีการคานวณนี้ เหมือนกับกรณีการคิดผลการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย) โดยทั่วไป
ซึ่งต้องนาผลรวมของผลคูณระหว่างผลการเรียนกับหน่วยกิต แล้วหารด้วยหน่วยกิตรวม
วิธตี รวจสอบความถูกต้องของคะแนน ดังนี้
1) (ผลคะแนนรวมของแต่ละมิติ/ด้าน X น้าหนักรวมในด้านนัน้ )--> แล้วนาค่าที่ได้มาบวกกัน
2) ผลรวมที่ได้จาก 1) / ค่าน้าหนักรวมทุกด้าน = ค่าของคะแนนที่เกิดจากการรวมด้วย
ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักทุกตัวข้างต้น

𝟑. 𝟕𝟐𝟎𝟏 × 𝟏𝟓
= 𝟎. 𝟓𝟓𝟖𝟎
𝟏𝟎𝟎
สูตรนี้เป็นการคานวณค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
จากค่าน้าหนักรวม 100 ซึ่งเมื่อรวมคะแนน
ถ่วงน้าหนักนี้ในทุกตัวชี้วัด ตั้งแต่ตัวชีว้ ัดที่
1.1 – 4.1
จะเป็นคะแนนรวมของทุกมิต/ิ ด้าน
(0.5580+1.9170+0.2052+…+0.8420 =
4.1361*)
(หากค่าน้าหนักรวมมิใช่ 100 ก็ต้องเปลี่ยน
ตัวหารด้วยค่านั้น)

𝟐. 𝟒𝟕𝟓𝟎 × 𝟏𝟎𝟎
= 𝟒. 𝟏𝟐𝟓𝟎
𝟔𝟎
หากต้องการคานวณคะแนนรายมิติ/ด้าน
จากค่าคะแนนถ่วงน้าหนักนี้ ไม่สามารถนาค่า
ถ่วงน้าหนักนี้มาใช้ได้โดยตรง จะต้อง
ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. รวมคะแนนถ่วงน้าหนักจากตัวชี้วดั ทุกตัว
ในแต่ละมิติ/ด้านที่ต้องการคานวณ
(เช่น ด้านที่ 1 การประเมินประสิทธิผล
รวมค่าถ่วงน้าหนักตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.2 ดังนี้
0.5580+1.9170= 2.4750)
2. ปรับตัวหารให้เป็นน้าหนักเฉพาะมิติ/ด้าน
นั้นๆ เท่านั้น (ตามตัวอย่างคือ ด้านที่ 1
น้าหนักคือ ร้อยละ 60) โดยการคูณกลับด้วย
น้าหนักรวมเดิมที่ใช้ถ่วงน้าหนัก (ในที่นี้คือ
100) และหารด้วยน้าหนักในมิต/ิ ด้านที่
ต้องการ (60)
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เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิราชการ

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ดาเนิน คะแนน
ถ่วง
งาน
ที่ได้
น้าหนัก

มิติภายนอก
1. ด้านการประเมินประสิทธิผล
1.1

คะแนนถ่วงน้ำหนัก คือ ค่ำของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดซึ่งแปรผันตำม
สัดส่วนของน้ำหนัก (ร้อยละ) ในตัวชี้วัดนั้นๆ ต่อน้ำหนักรวมทั้งหมด

2. ด้านการประเมินคุณภาพ
2.1
มิติภายใน
3. ด้านการประเมินประสิทธิภาพ
3.1

ค่ำคะแนนที่ได้ = ผลรวมของคะแนนถ่วงน้ำหนักของทุกตัวชี้วัด

4. ด้านการพัฒนาองค์การ
4.1
น้าหนักรวม

100

ค่าคะแนนที่ได้

ตัวอย่างการคานวณคะแนนรายมิติ/ด้าน
กำรคำนวณคะแนนรำยมิติ/ด้ำน ดำเนินกำรตำมลำดับ ดังนี้
1. รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักจำกตัวชี้วัดทุกตัวในแต่ละมิติ/ด้ำนที่ต้องกำรคำนวณ
2. ปรับตัวหำรให้เป็นน้ำหนักเฉพำะมิติ/ด้ำนนั้นๆ เท่ำนั้น (ตัวอย่ำงเช่น ด้ำนที่ 1 กำรประเมินประสิทธิผล
น้ำหนั กคือ ร้ อยละ 60) โดยกำรคูณกลับ ด้ว ยน้ำหนักรวมเดิมที่ใช้ถ่ว งน้ำหนัก (ในที่นี้คือ 100) และหำรด้ว ย
น้ำหนักในมิติ/ด้ำนที่ต้องกำร (60)
ดังนั้น คะแนนด้ำนที่ 1 =

คะแนนถ่วงน้ำหนักจำกตัวชี้วัดทุกตัวในมิติ/ด้ำน
60

X 100

วิธีตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนน
1. นำผลคะแนนรวมของแต่ละมิติ/ด้ำน คูณกับน้ำหนักรวมในมิติ/ด้ำน นั้น แล้วนำค่ำที่ได้มำบวกกัน
2. นำผลรวมที่ได้จำก 1. มำหำรด้วยค่ำน้ำหนักรวม
ผลลัพธ์สุดท้ำยที่ได้จำก 2. = ค่ำของคะแนนที่เกิดจำกกำรรวมด้วยค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนักทุกตัว
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เงื่อนไขการแสดงค่าเป้าหมายหรือผลการดาเนินงาน และการคานวณค่าคะแนนในเอกสาร
1. ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรดำเนินงำน ที่มีหน่วยวัดเป็น ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (%) จะแสดงผลหรือใช้
คำนวณด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ พิจำรณำจำกทศนิยมตำแหน่งที่ 3 เป็นเศษ โดยกำรปัดขึ้น (กรณีมี
ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5) หรือปัดทิ้ง (กรณีมีค่ำน้อยกว่ำ 5) ดังกรณีต่อไปนี้
ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรดำเนินงำนที่แท้จริง
(หน่วยวัด : ร้อยละ)

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรดำเนินงำน
ทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ/แสดงในเอกสำรคำรับรอง/
ผลกำรประเมิน

75.1249

75.12

63.4850

63.49

89.9971

90.00

2. ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรดำเนินงำนที่มีหน่วยวัดกรณีอื่นๆ ซึ่งแสดงผลด้วยจุดทศนิยมจะแสดงผลหรือใช้
คำนวณด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้ พิจำรณำจำกทศนิยมตำแหน่งที่ 5 เป็นเศษ โดยกำรปัดขึ้น (กรณีมี
ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5) หรือปัดทิ้ง (กรณีมีค่ำน้อยกว่ำ 5) ดังกรณีต่อไปนี้
ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรดำเนินงำนที่แท้จริง

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรดำเนินงำน
ที่ใช้ในกำรคำนวณ/แสดงในเอกสำรคำรับรอง/
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนนที่ได้ 3.56004999

ค่ำคะแนนที่ได้ 3.5600

ผลกำรดำเนินงำน 3.2999498

ผลกำรดำเนินงำน 3.2999

1.254897 ล้ำนบำท

1.2549 ล้ำนบำท

ค่ำเป้ำหมำย 4.249950

ค่ำเป้ำหมำย 4.2500

คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
โดยที่ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2557 ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถกาหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบันของตนเองได้ ภายใต้
การกากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา
(ชื่อสถาบันอุดมศึกษา) โดยความเห็นชอบของสภา
(ชื่อสถาบันอุดมศึกษา)
พิจารณาแล้วจึงขอแจ้งข้อมูล (โดยการเลือกกาเครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่ง) ดังนี้
 เลือกดาเนินการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบันที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะพัฒนาขึ้น
 เลือกดาเนินการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบันของ
ตนเอง โดยไม่ใช้ระบบฯ ของ สกอ.*
ลงชื่อ............................................................
(อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา)
วันที่........................................
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