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มิติภายนอก 

 การประเมินประสิทธิผลและคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
น้้าหนัก : ร้อยละ 85 
 

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกด้าเนินการ 
(สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งข้อมูลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันที่จะ
เลือกด าเนินการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากพ้นจากวัน
ดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. จะถือว่าสถาบันอุดมศึกษาได้เลือกใช้ระบบฯ ที่ สกอ. พัฒนาขึ้นหรือกรณีท่ี 1) 
 
 ได้แก่ 
 
กรณีที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CHE QA Online (องค์ประกอบ 5 ด้าน) 
 

ค้าอธิบาย : 
 พิจำรณำควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
สถำบัน ตำมองค์ประกอบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด จำกรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ (ระดับสถำบัน) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบ ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบ ที่ 2 กำรวิจัย 
 องค์ประกอบ ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 องค์ประกอบ ที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบ ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

 
แนวทางการประเมินผล : 

 ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน จ ำนวน  
5 องค์ประกอบ คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำร
บริหำรจัดกำร ของคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ ผ่ำนระบบ CHE QA Online โดยมี
รำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ทั้งเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปและเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่ม 
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กรณีที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA หรือระบบอ่ืนที่ 

สภาสถาบันอุดมศึกษาและ คปภ. ให้การรับรอง 
 
ค้าอธิบาย : 
 พิจำรณำควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบันตำมระบบ 
CUPT QA หรือระบบอ่ืนที่สภำสถำบันอุดมศึกษำและ คปภ. ให้กำรรับรอง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 เป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. และ สกอ. พิจำรณำร่วมกันเพ่ือให้สำมำรถ
เทียบเคียงผลกำรประเมินจำกทุกระบบได้ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

 ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน ผ่ำนระบบ 
CUPT QA หรือระบบอ่ืนที่สภำสถำบันอุดมศึกษำและ คปภ. ให้กำรรับรอง โดยสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งต้อง
ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรประเมินจำกระบบกำรประกันคุณภำพดังกล่ำว ตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ สกอ. 
ก ำหนดตำมประกำศของ คปภ. ที่เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนำคุณภำพอุดมศึกษำ ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวนุชนภำ รื่นอบเชย 0 2610 5452 
2. นำยเมธัส บรรเทิงสุข โทรสำร 0 2354 5491 

Email : cheqaonline@gmail.com 
----------------------- 
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มิติภายใน 

 การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่2  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 

*ส ำนักงำน ก.พ.ร. อยู่ระหว่ำงหำรือรำยละเอียดกับเจ้ำภำพตัวชี้วัด คือ กรมบัญชีกลำง 
และจะแจ้งให้สถำบันอุดมศึกษำทรำบอีกครั้งหนึ่ง 
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ตัวชี้วัดที่  3  การประหยัดพลังงาน 
หน่วยวัด  : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 
น้้าหนัก  :  ร้อยละ 2.5 

ค้าอธิบาย  :  
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ หมำยถึง กำรที่

สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถจัดกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีผลกำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 
พลังงำนเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม 

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

ตารางและสูตรการค้านวณ :  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้ำนไฟฟ้ำ   
2.  ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง   

 สูตรการค้านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง 

 ก้าหนดให ้  
- ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมำยถึง ตัวเลขประมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำที่ควรจะเป็นของหน่วยงำนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง  
30 กันยำยน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท ำขึ้นจำกกำรน ำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผล
ต่อกำรใช้ไฟฟ้ำของหน่วยงำนนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย จ ำนวนบุคลำกร เวลำที่ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน ำไปรำยงำนผ่ำน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

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

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

Actual Electricity Utilization; AEU หมำยถึง จ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำที่ใช้
ไปจริงในกิจกำรของหน่วยงำน ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลำคม 2558 ถึง  
30 กันยำยน 2559 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจำกใบแจ้งหนี้กำรใช้
ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน ำไปรำยงำนผ่ำน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำมัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

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

 ก้าหนดให ้  
- ปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง

มำตรฐำน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมำยถึงตัวเลขประมำณกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของหน่วยงำนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 
กันยำยน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดท ำขึ้นจำกกำรน ำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผล
ต่อกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงำนนั้น เช่น พ้ืนที่รับผิดชอบ (ตำรำง
กิโลเมตร) จ ำนวนบุคลำกร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน ำไปรำยงำนผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมำณกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงมำตรฐำน  (ลิตร) 

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

- ปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ ำนวนน้ ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยำนพำหนะของหน่วยงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 
30 กันยำยน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบ
โอดีเซล และก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โดยรวบรวมจ ำนวนหน่วยของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยำนพำหนะของหน่วยงำนทุกคันในแต่ละเดือน แล้ว
น ำไปรำยงำนผ่ำน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 
กรณีท่ีส่วนรำชกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงทำงเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 
1 ลิตร มีน้ ำมันเบนซินอยู่ 90%) น้ ำมันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ ำมัน
ดีเซลอยู่ 95%) และก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 
100% นั้น กำรค ำนวณปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ระบบจะ
ประมวลผลเฉพำะจ ำนวนปริมำณน้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล เท่ำนั้น 
ตำมสูตรกำรค ำนวณดังต่อไปนี้: 
AFU =  ปริมำณน้ ำมันเบนซิน+ปริมำณน้ ำมันดีเซล+ (0.90 x 

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

ทั้งหมดที่เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำ  
ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย/ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำยในอ่ืนของสถำบันอุดมศึกษำที่  
ไม่ปรำกฏตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปรวมกับสถำบันอุดมศึกษำ  
ต้นสังกัด โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ละหน่วยงำน เป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone)  
แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย 
แต่ละระดับ ดังนี้ 

1.  ด้านไฟฟ้า มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำน
ไฟฟ้ำของปีงบประมำณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2558 - มีนำคม 2559) และ
รอบ 12 เดือน (เมษำยน 2559 - กันยำยน 2559) ตำมรูปแบบที ่สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน 
และค่ำดัชนีกำรใช้ไฟฟ้ำประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 
ถึงเดือนกันยำยน 2559 

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 
ถึงเดือนกันยำยน 2559 

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณที่ สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำร

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

- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณที่ สนพ. ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 0  
สถำบันอุดมศึกษำจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.5000 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

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

ที่ 3, 4 และ 5 
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะน ำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด มีค่ำน้อยกว่ำ    

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำมขั้นตอน เพ่ือหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน  
ข. พิจำรณำให้คะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด / จ ำนวนหน่วยงำนในสถำบันทั้งหมด) 
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2.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนน้ ำมัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมำณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2558 - มีนำคม 2559) 
และรอบ 12 เดือน (เมษำยน 2559 - กันยำยน 2559) ตำมรูปแบบที่ สนพ. ก ำหนด  

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำนและค่ำดัชนีกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สนพ. ก ำหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือนกันยำยน 2559  

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2558 ถึงเดือน
กันยำยน 2559  

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำม

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

- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลกำรค ำนวณค่ำดัชนีกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง มำกกว่ำ 0  
สถำบันอุดมศึกษำจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 1.5000 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

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

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2)   กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทรำบ EUI แล้ว จะน ำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3)  กรณีท่ี EUI ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2559 ตำมสูตรกำรค ำนวณที่ สนพ. ก ำหนด  

มีค่ำน้อยกว่ำ -0.333 หน่วยงำนจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ำกับ 0.0000 คะแนน 
4) กำรประมวลคะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ  

ค. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำมขั้นตอน เพ่ือหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน  
ง. พิจำรณำให้คะแนนของสถำบันอุดมศึกษำ โดยคิดค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด  

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

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

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

หน้ำแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมำยเหตุ: กำรขอ username และ password ในกำรเข้ำระบบ 
   (1) จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือ  
   (2) จำก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364  

 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ 50 

AEU < 90% SEU 
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2)  หน่วยงำนต้องส่งผลกำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำน

ช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 24.00 น.  
3)  สนพ. จัดท ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำส่งถึงส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่  

15 ธันวำคม 2559 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนรำชกำรส่งผลกำรด ำเนินงำนด้ำนไฟฟ้ำและน้ ำมัน
เชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่  
30 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 24.00 น. 

4)  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน: 
 

สถาบันอุดมศึกษา  
หมำยถึง สถำนศึกษำของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และ
กระทรวงวัฒนธรรมที่จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ แต่ไม่รวมสถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่มิใช่  
ส่วนรำชกำร 

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

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

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

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีกำรติดตำมและรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ
ของปีงบประมำณ 2559 
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 
2558 - มีนำคม 2559) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2559 - กันยำยน 
2559) ตำมรูปแบบที่ 
สนพ. ก ำหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 และภำพถ่ำยแสดงกำรติดประกำศหรือ
ส ำเนำหนังสือแจ้งเวียนให้ภำยในหน่วยงำนรับทรำบและ
ปฏิบัติ 

2) เอกสำรกำรประชุมของคณะท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนของ
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำน ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2558 - มีนำคม 2559) และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2559 - กันยำยน 2559) และหลักฐำนแสดงกำร
รับทรำบของหัวหน้ำหน่วยงำน 

 ข้อมูลที่หน่วยงำนรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของปีงบประมำณ  2559  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตำมข้อ 3) ให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ทรำบ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 โดยบันทึกผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
ซึ่งหลักฐำนอ้ำงอิงจะเป็นเลขที่หรือล ำดับครั้งของ
เอกสำรรำยงำนกำรประชุมของคณะท ำงำนลดกำรใช้
พลังงำน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตำมล ำดับ  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะท ำงำนลด
กำรใช้พลังงำน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะท ำงำนลด
กำรใช้พลังงำน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูล
พ้ืนฐำนส ำหรับกำร
ประเมินปริมำณกำร
ใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน 
และค่ำดัชนีกำรใช้
ไฟฟ้ำประจ ำปี
งบประมำณ 2559 
ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ สนพ. 
ก ำหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2558 ถึง
เดือนกันยำยน 2559 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) หลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อ
กำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 
2559 รวม 12 เดือน 

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

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

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

2) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ 
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 โดยบันทึกผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

 
 

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

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

     www.e-report.energy.go.th/eui 2559/handbook/ 
 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ควำมครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตำ่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของหน่วยงำน 

ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกำยน 2559 

ด้ำนไฟฟ้ำ 

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

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูล
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2559 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2558 ถึง
เดือนกันยำยน 2559 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี้กำรใช้ไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำเรียกเก็บแต่ละเดือน  
หรือหลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจกำรของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริง
ในกิจกำรของหน่วยงำน ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 
โดยบันทึกผ่ำน www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี 
สนพ. ออกแบบไว้  

 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ควำมครบถ้วนของข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกำยน 2559 

ด้ำนไฟฟ้ำ 

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

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

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลกำรค ำนวณ EUI  

ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้ันตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ โดยบันทึกผ่ำน www.e-
report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 

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

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

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

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

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ตำม
สูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 
  

 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ด้านไฟฟ้า 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

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

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

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

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

ไฟฟ้ำ อยู่ระหว่ำงค่ำขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิตรยำงศ ์
- กรณีที่ผลกำรค ำนวณ EUI ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 0 หน่วยงำนจะ

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

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

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

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

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

*คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำท้ังหมด 
จ ำนวนหน่วยงำนในสถำบันอุดมศกึษำทั้งหมด 
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แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

มีกำรติดตำมและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำน
ด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิงของ
ปีงบประมำณ  2559 รอบ 
6 เดือน (ตุลำคม 2558 - 
มีนำคม 2559) และรอบ 
12 เดือน (เมษำยน 2559 
- กันยำยน 2559) ตำม
รูปแบบที่ สนพ. ก ำหนด 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

ข้อมูลที่หน่วยงำนรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของปีงบประมำณ  2559  รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ โดย
เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่หน่วยงำนบันทึกกำรติดตำมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
ด้ำนไฟฟ้ำ 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้้ามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะท ำงำนลด
กำรใช้พลังงำน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนของคณะท ำงำนลด
กำรใช้พลังงำน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

2 ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีกำรรำยงำนข้อมูล
พ้ืนฐำนส ำหรับกำร
ประเมินปริมำณกำร
ใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
มำตรฐำน และค่ำดัชนี
กำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง
ประจ ำปีงบประมำณ 
2559 ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ สนพ. 
ก ำหนดได้แล้วเสร็จ 
และครบถ้วน  
12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2558 
ถึงเดือนกันยำยน 
2559 

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) หลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อ
กำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่
ละเดือน ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 
รวม 12 เดือน 

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

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

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

2) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ 
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 โดยบันทึกผ่ำน 
www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้ 
เป็นข้อมูลเดียวกับกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ 

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

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ควำมครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรตำ่งๆ  
ที่มีผลต่อปริมำณกำรใช้น้ ำมันของหน่วยงำน 

ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกำยน 2559 

ด้ำนน้ ำมัน 

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

 
 
 
 
 
 
  

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

 2.2 มีกำรรำยงำนข้อมูล
ปริมำณกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 
2558 ถึงเดือน
กันยำยน 2559 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 
1) ใบเสร็จค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ส่วนรำชกำรได้ซื้อ และใบสั่งจ่ำย

น้ ำมันเชื้อเพลิงให้กับยำนพำหนะของหน่วยงำนทุกคันใน 
แต่ละเดือน หรือหลักฐำนแสดงที่มำของข้อมูลปริมำณกำร
ใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงในยำนพำหนะของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2559 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยำนพำหนะของหน่วยงำน ตำมข้อ 1) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยใน 30 พฤศจิกำยน 2559 โดย
บันทึกผ่ำน www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. 
ออกแบบไว้  

 

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ควำมครบถ้วนของข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำมัน 
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559  

ใน www.e-report.energy.go.th  
ณ 30 พฤศจิกำยน 2559 

ด้ำนน้ ำมัน 

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

 
 
 

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

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

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลกำรค ำนวณ EUI  

ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
ตำมสูตรกำรค ำนวณที ่สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสำรหลักฐำนเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของหน่วยงำน 
ตำมข้ันตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงำนรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ โดยบันทึกผ่ำน www.e-
report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 

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

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

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

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
ตำมสูตรกำรค ำนวณที ่สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI  
ด้ำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
ตำมสูตรกำรค ำนวณที ่สนพ. 
ก ำหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ด้านน้้ามัน 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

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

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

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

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

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

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

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

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

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

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

*คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยัดพลังงำนของสถำบันอุดมศึกษำ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำท้ังหมด 
จ ำนวนหน่วยงำนในสถำบันอุดมศกึษำทั้งหมด 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
นำงสำวชนำนัญ  บัวเขียว 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 

 โทรสำร 0 2612 1374 
Email : chananan@eppo.go.th 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การประหยัดน้้า 
น้้าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค้าอธิบาย : 

 มติคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 เห็นชอบแนวทำงกำรประหยัดน้ ำใน
หน่วยงำนภำครัฐ ตำมที่กรมทรัพยำกรน้ ำในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติเสนอ ใน
กำรขอควำมร่วมมือทุกภำคส่วนร่วมกันประหยัดน้ ำ โดยให้หน่วยงำนภำครัฐลดกำรใช้น้ ำอย่ำงน้อยร้อยละ 10  
เมื่อเทียบกับปริมำณกำรใช้น้ ำของปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และรำยงำนผลกำรประหยัดน้ ำส่งให้กรมทรัพยำกร
น้ ำทุกเดือน เป็นกำรช่วยบรรเทำปัญหำวิกฤตกำรขำดแคลนน้ ำ สร้ำงควำมเสมอภำคระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ใน
กำรลดปริมำณกำรใช้น้ ำ และปลูกฝังค่ำนิยมร่วมกันในกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ปริมำณน้ ำที่ใช้ หมำยถึง ปริมำณน้ ำที่ใช้ผ่ำนมำตรวัดน้ ำ กำรประปำนครหลวง กำรประปำส่วน
ภูมิภำค และปริมำณน้ ำที่ใช้จำกระบบอื่นๆ ที่มีมำตรวัดน้ ำ 

 ข้อมูลพื้นฐำน หมำยถึง ข้อมูลกำรใช้น้ ำปี 2557 รำยเดือน ตั้งแต่ตุลำคม 2556 ถึง กันยำยน 2557 
โดยให้หน่วยงำนผู้รำยงำนตัวชี้วัดเป็นผู้รับรองข้อมูล 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนปฏิบัติกำรประหยัดน้ ำ 

2 มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประหยัดน้ ำตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรทรัพยำกร
น้ ำแห่งชำติและได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

3 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประหยัดน้ ำเป็นรำยเดือนให้กับ
กรมทรัพยำกรน้ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

4 สำมำรถลดปริมำณกำรใช้น้ ำลงเทียบกับปริมำณกำรใช้น้ ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 ร้อยละ 5 

5 สำมำรถลดปริมำณกำรใช้น้ ำลงเทียบกับปริมำณกำรใช้น้ ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 ร้อยละ 10 

การประเมินผล :  

 แหล่งข้อมูล : มำตรวัดน้ ำแสดงปริมำณกำรใช้น้ ำประจ ำเดือนจำกหน่วยงำนบริกำรน้ ำประปำ เช่น  
กำรประปำนครหลวง กำรประปำส่วนภูมิภำค ประปำท้องถิ่น และประปำอ่ืนๆ 

 วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงำนแจ้งรำยงำนตำมแบบฟอร์มส่งให้กรมทรัพยำกรน้ ำภำยในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 

 แนวทำงกำรประเมินผล : คิดเป็นร้อยละกำรใช้น้ ำที่ลดลง โดยเทียบกับฐำนกำรใช้น้ ำปี 2557 โดย
เทียบสัดส่วนกำรใช้น้ ำเฉลี่ยรำยเดือนปีปัจจุบันกับกำรใช้น้ ำเฉลี่ยรำยเดือนปีฐำน (ปี 2557) 
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการประหยัดน้้าในหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมทรัพยำกรน้ ำ 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 
ดร. คณพศ วรรณดี 

นำยธรรมพงศ์ เนำวบุตร 
02 271 6000 ต่อ 6710 

Email : w.allocation@gmail.com 
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 การพัฒนาสถาบัน  

ตัวช้ีวัดที่ 5 :  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 

ค้าอธิบาย :  
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประยุกต์แนวคิดของกำรประเมินคุณธรรมกำรด ำเนินงำน (Integrity 
Assessment) ของคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและสิทธิพลเมือง สำธำรณรัฐเกำหลี (Anti-Corruption and 
Civil Rights Commission: ACRC) บูรณำกำรเข้ำกับดัชนีวัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งด ำเนินกำรโดย
ส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้วน ำมำก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ และสังเครำะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส ำคัญและจ ำเป็นในกำรประเมิน กำรประเมินดังกล่ำวได้
จ ำแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นกำรประเมิน และแปลงไปสู่ค ำถำมที่ใช้ในกำรสอบถำม
ควำมคิดเห็นหรือรวบรวมจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนของหน่วยงำน  
 องค์ประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ควำมโปร่งใส (Transparency) ประเมินจำกควำมคิดเห็นหรือประสบกำรณ์ของประชำชน
ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ และประเมินจำกข้อมูลเอกสำร/
หลักฐำนเชิงประจักษ์ บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

2) ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจำกควำมคิดเห็นหรือประสบกำรณ์       ของ
ประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

3) คุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) ( Integrity in 
Service Delivery) ประเมินจำกกำรรับรู้ และประสบกำรณ์ตรงของประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ และจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริง  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

5) คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ตารางและสูตรการค้านวณ : - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
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80-100  คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนสูงมำก 

60-79.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนสูง 
40-59.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนปำนกลำง 
20-39.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนต่ ำ 
0-1.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนต่ ำมำก 

หมำยเหตุ :  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยท ำกำรประเมินผลหน่วยงำนภำครัฐ 
รวมจ ำนวน 8,293 หน่วยงำน ดังนี้ 

 1. ส ำนักงำน ป.ป.ช. รับผิดชอบงบประมำณและกำรประเมิน จ ำนวน 165 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  1) องค์กรอิสระ จ ำนวน  3 หน่วยงำน  
  2) องค์กรอ่ืนตำมรัฐธรรมนูญ จ ำนวน  4      หน่วยงำน 
  3) องค์กรศำล (เฉพำะหน่วยธุรกำร) จ ำนวน  3      หน่วยงำน 
  4) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร จ ำนวน  1      หน่วยงำน 
  5) ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน  1     หน่วยงำน 
  6) รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน  56 หน่วยงำน 
  7) สถำบันอุดมศึกษำ จ ำนวน  97 หน่วยงำน 
 2. ส ำนักงำน ป.ป.ท. รับผิดชอบงบประมำณและกำรประเมิน จ ำนวน 275 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  1) หน่วยงำนภำครัฐ (ส่วนกลำง) จ ำนวน  146 หน่วยงำน 
  2) จังหวัด จ ำนวน  76   หน่วยงำน 
  3) องค์กำรมหำชน จ ำนวน  53 หน่วยงำน 
 3. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น รับผิดชอบงบประมำณและกำรประเมิน จ ำนวน 7,853 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย 
  1) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ ำนวน  76 หน่วยงำน 
  2) เทศบำลนคร จ ำนวน  30    หน่วยงำน 
  3) เทศบำลเมือง จ ำนวน  176  หน่วยงำน 
  4) เทศบำลต ำบล จ ำนวน  2,234   หน่วยงำน 
  5) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  5,335   หน่วยงำน 
  6) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ ำนวน  2      หน่วยงำน 
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เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

กลุ่มเป้าหมาย* หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

จังหวัด 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 
องค์การมหาชน ประเด็น 

1. ระบบประเมินท่ีด ำเนินกำร ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

2. ส่วนรำชกำรเจำ้ภำพระบบ
ประเมินในปัจจุบัน 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

3. รูปแบบกำรประเมิน ตำมกรอบกำรประเมินที่ ก.พ.ร. ก ำหนดใน
รูปของค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร 

เช่นเดียวกับส่วนกลำงและจังหวัด แต่
รูปแบบเฉพำะกับลักษณะขององค์กำร 

4. เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ คะแนนเตม็ 5 แบ่งเป็น 5 ระดับ 

5. รอบระยะเวลำประเมิน ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
6. เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน  คู่มือกำรประเมิน/ แบบส ำรวจ/แบบฟอร์ม/ 

แบบรำยงำน/ ระบบ IT 

คู่มือกำรประเมิน/ แบบส ำรวจ/ แบบฟอร์ม/ 

แบบรำยงำน/ ระบบ IT 

7. ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง/ที่ปรึกษำภำยนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก/ที่ปรึกษำภำยนอก 
8. สิ่งจูงใจ เงินรำงวัล / โลร่ำงวัลและประกำศเกียรติคณุ โล่รำงวลัและประกำศเกียรติคณุ 

หมำยเหตุ : ส ำนักงำน ป.ป.ช. จะมีกำรมอบโล่รำงวัล ส ำหรับหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รูปแบบและวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่  
 1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT  
  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยในกำรศึกษำ ได้แก่ บุคลำกรภำยในของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำร
ประเมินผลที่ปฏิบัติงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
  กำรเลือกตัวอย่ำง ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling)  ซึ่ง
เป็นวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในทำงสถิติ โดยท ำกำรแบ่งชั้นภูมิตำมลักษณะโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งให้มีกำรกระจำยของกลุ่มตัวอย่ำงตำมลักษณะของประชำกรเป้ำหมำย 
และให้พิจำรณำขนำดตัวอย่ำงที่สอดคล้อง เหมำะสม และมีลักษณะของควำมเป็นตัวแทนที่ดีตำมหลักกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงทำงสถิต ิ
  เกณฑ์ในกำรคัดเลือกตัวอย่ำง ได้แก่ บุคลำกรภำยในของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำง ที่มีอำยุกำรท ำงำนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ ำนวน 300 รำยชื่อ (กรณีหน่วยงำนมี
บุคลำกรน้อยกว่ำ 300 คน ให้จัดส่งรำยชื่อทั้งหมด) ให้ครอบคลุมทุกระดับตำมสำย กำรบังคับบัญชำ 
ประกอบด้วย ชื่อ–นำมสกุล สังกัด ต ำแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน/มือถือ) 
และ E–mail โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กำรประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวม เพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษำด ำเนินกำรสุ่ม
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 100 รำยชื่อ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ในทำงสถิติ ส ำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลต่อไป 
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  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลำกรภำยในของหน่วยงำน 
ที่ เ ข้ ำ รับกำรประ เมินตอบแบบส ำรวจด้ วยตน เอง  ( Self – Administered Questionnaire Survey)  
กำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ (Face – to – Face Interview) กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ กำรส ำรวจทำง
ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม 
 2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT 
  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยในกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงำนที่ 
เข้ำรับกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
  กำรเลือกตัวอย่ำง ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling)  
ซึ่งเป็นวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในทำงสถิติ โดยท ำกำรแบ่งชั้นภูมิตำมลักษณะประเภทผู้รับบริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งให้มีกำรกระจำยของกลุ่มตัวอย่ำงตำมลักษณะของประชำกรเป้ำหมำย 
และให้พิจำรณำขนำดตัวอย่ำงที่สอดคล้อง เหมำะสม และมีลักษณะของควำมเป็นตัวแทนที่ดี ตำมหลักกำรสุ่มตัวอย่ำง
ทำงสถติิ 
  เกณฑ์ในกำรคัดเลือกตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำร
ประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 อย่ำงแท้จริง จ ำนวน 300 รำยชื่อ (กรณีหน่วยงำนมีผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินมีจ ำนวนน้อยกว่ำ 300 คน ให้จัดส่งรำยชื่อทั้งหมด) 
โดยระบุประเภทของกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลัก ของหน่วยงำน ประกอบด้วย 
ชื่อ–นำมสกุลผู้มำรับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/เรื่องในกำรติดต่อกับหน่วยงำน สถำนที่ท ำงำน 
ต ำแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน/มือถือ) และ E–mail โดยหน่วยงำนที่
รับผิดชอบกำรประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวมเพ่ือจัดส่งให้ที่ปรึกษำด ำเนินกำรสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 100 
รำยชื่อ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ในทำงสถิติ ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป 
  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีกำรรวบรวมข้อมูลโดยกำรตอบแบบส ำรวจด้วยตนเอง 
(Self – Administered Questionnaire Survey) กำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ (Face – to – Face Interview) 
กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ กำรส ำรวจทำงไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ขึ้นอยู่กับ 
ควำมเหมำะสม 
 3) การประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 
  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยในกำรศึกษำ ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบส ำรวจ 
Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน โดย
หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินจัดเตรียมเอกสำร/หลักฐำน หรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำร
อ้ำงอิงค ำตอบในแต่ละข้อค ำถำมตำมควำมเป็นจริง 
  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผลด ำเนินกำรรวบรวมแบบส ำรวจ
ที่ได้รับกำรตอบจำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินผลแล้ว รวมถึง เอกสำร/หลักฐำน หรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่ใช้
ประกอบกำรอ้ำงอิงค ำตอบในข้อค ำถำมนั้นๆด้วย 
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แนวทางการประเมินผล :   

แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

1 ) ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน ทรำบถึง
รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

2) ด ำเนินกำรติดต่อผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนที่
เข้ำรับกำรประเมิน เพ่ือขอข้อมูลรำยชื่อตำม
แบบส ำรวจ เตรียมกำร ตำมเครื่องมือที่ก ำหนด 
3 เครื่องมือ ดังนี้ 

          (1) แบบส ำรวจ Internal Integrity & 
Transparency Assessment: IIT 

          (2) แบบส ำรวจ External Integrity & 
Transparency Assessment: EIT 

          (3) แบบส ำรวจ Evidence – Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT 

3) ที่ปรึกษำ วำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล 
และด ำเนินกำรสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำร
ด ำเนินงำนตำมแบบส ำรวจ Internal และแบบ
ส ำรวจ External โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม
และเป็นไปได้ในทำงสถิติ 

4) ที่ปรึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือแจ้งให้
หน่วยงำนที่จะเข้ำรับกำรประเมินทรำบ ก่อนที่
จะเข้ำไปด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูล เพ่ือให้
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินเตรียมควำม
พร้อมด้ำนสถำนที่และบุคลำกรในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลส ำหรับแบบส ำรวจ Internal และแบบ
ส ำรวจ External (กรณีกำรจัดเก็บข้อมูล ณ 
สถำนที่ตั้งของหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน) 

5) ที่ปรึกษำ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
          (1) แบบส ำรวจ Internal  
          (2) แบบส ำรวจ External  
          (3) แบบส ำรวจ Evidence – Based 

1) เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับส ำนักงำน 
ป.ป.ช. เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และเพ่ือเป็น
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร ตลอดจนวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบ
ส ำรวจทั้ง 3 แบบ 

2) จัดเตรียมรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน จ ำนวน 
2 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำนในระหว่ำงที่
หน่วยงำนก ำลังเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ กับส ำนักงำน ป.ป.ช. 

3) จัดเตรียม ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท ำงำน) ที่อยู่ และ E-mail 
ของบุคลำกรทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกระดับตำม
สำยกำรบังคับบัญชำ ตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด และจัดส่งให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
เพ่ือใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบส ำรวจ 
Internal ต่อไป 

4) จัดเตรียม ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ท ำงำน) ที่อยู่ และ E-mail 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปีงบประมำณท่ีผ่ำน
มำ ตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 
และจัดส่งให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูลตำมแบบส ำรวจ External ต่อไป 

5) หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินต้องจัดเตรียม
เอกสำร/หลักฐำนหรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้ประกอบแบบส ำรวจ Evidence – Based 
โดยหน่วยงำนจะต้องสอบทำนเอกสำร/หลักฐำน
หรือเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ค ำถำม เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจที่
หน่วยงำนเลือก และประเด็นค ำถำมที่มีลักษณะ
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แนวทางการประเมินผล 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

6) หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล ด ำเนินกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรถูกชี้มูลควำมผิด
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

7) ที่ปรึกษำ ด ำเนินกำรประมวลผลและวิเครำะห์
ข้อมูล 

8) ที่ปรึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินภำพรวม
เบื้องต้น และผลกำรได้รับคะแนนตำมแบบส ำรวจ 
Evidence – Based ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำร
ประเมินพิจำรณำผลกำรประเมิน และหำก
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินมีควำมประสงค์จะ
ยื่นอุทธรณ์ผลกำรประเมิน ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมิน ท ำกำรยื่นขออุทธรณ์ต่อหน่วยงำนที่
รับผิดชอบกำรประเมินผล 

9) ที่ปรึกษำ พิจำรณำกำรอุทธรณ์ และแจ้งผลกำร
อุทธรณ์ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินทรำบ 

10) ที่ปรึกษำ จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

11) หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล 
ด ำเนินกำรจัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พร้อม
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 

12)  หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินผล 
ด ำเนินกำรจัดส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ ให้แก่ ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

ควำมต่อเนื่องกันควรสอบทำนรำยกำรเอกสำร/
หลักฐำน ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรเดียวกัน 
รวมทั้งสอบทำนระยะเวลำของเอกสำร/หลักฐำน 
ให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมำณที่ด ำเนินกำร
ประเมิน และจัดส่งให้ส ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อ
ด ำเนินกำรตรวจประเมินต่อไป 

6) หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำส ำนักงำน ป.ป.ช. หรือ 
ที่ปรึกษำโครงกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ในกำรเข้ำไปเก็บข้อมูลตำมแบบส ำรวจ 
ณ หน่วยงำนที่ท ำกำรประเมิน 

7) ส ำนักงำน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษำโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินง ำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลและเก็บ
รวบรวมแบบส ำรวจ Internal และ แบบส ำรวจ 
External จำกหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน 

8) กรณีหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินประสงค์ที่จะ
ขออทุธรณ์ค่ำคะแนนตำมแบบประเมิน 
Evidence - Based ให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำร
ประเมินแจ้งควำมประสงค์ พร้อมแนบเอกสำร/
หลักฐำนหรือหรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(เพ่ิมเติม) มำยังส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

9)  รับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ พร้อม
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นำยธิติ  เมฆวณิชย์ 
2. นำยสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์  

โทรศัพท์ 0 2282 8712 ต่อ 121 
โทรสำร 0 2282 1149 

---------------------------
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้้าหนัก  
(ร้อยละ) 

ผลการด้าเนินงาน 

ผล
การ

ด้าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน คะแนน 
ถ่วง

น้้าหนัก ท่ีได้ 

มิติภายนอก 

ด้านการประเมินประสิทธิผลและคณุภาพ  85  3.9680  
1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  85    
  1.1 .....................................    17  3.5500 0.6035 
  1.2 .....................................  17  4.2200 0.7174 

1.3 .....................................  17  3.7100 0.6307 

1.4 .....................................  17  3.8600 0.6562 

1.5 .....................................  17  4.5000 0.7650 

มิติภายใน 

ด้านการประเมินประสิทธิภาพ  10  3.5681  

2 .....................................  5    
 2.1 ............................  2.5  3.7705 0.0943 
 2.2 ............................  2.5  2.7506 0.0688 
3 .....................................  2.5  4.5000 0.1125 
4 .....................................  2.5  3.2512 0.0813 

ด้านการพัฒนาองค์การ  5  4.0152  

  5 .....................................  5  4.0152 0.2008 

น้้าหนักรวม 100 คะแนนท่ีได้ 3.9304 

 

 
 

สูตรนี้เป็นการค้านวณคา่คะแนนถ่วงน้้าหนัก
จากค่าน้้าหนักรวม 100 ซึ่งเมื่อรวมคะแนน
ถ่วงน้้าหนักน้ีในทุกตัวชี้วัด ตั้งแตต่ัวชีว้ัดที่ 
1.1 – 5 

จะเป็นคะแนนรวมของทุกมติ/ิด้าน 

(0.6035+0.7174+0.6307+…+0.2008 = 
3.9304*) 

(หากค่าน้้าหนักรวมมิใช ่100 ก็ต้องเปลี่ยน
ตัวหารด้วยค่านั้น) 

 

 
 

สูตรนี้เป็นการค้านวณคา่คะแนนถ่วงน้้าหนัก
จากค่าน้้าหนักรวม 100 ซึ่งเมื่อรวมคะแนน
ถ่วงน้้าหนักน้ีในทุกตัวชี้วัด ตั้งแตต่ัวชีว้ัดที่ 
1.1 – 4.1 

จะเป็นคะแนนรวมของทุกมติ/ิด้าน 

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

(หากค่าน้้าหนักรวมมิใช ่100 ก็ต้องเปลี่ยน
ตัวหารด้วยค่านั้น) 

 

 
 

หากต้องการค้านวณคะแนนรายมติิ/ดา้น 
จากค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักน้ี ไม่สามารถน้าค่า
ถ่วงน้้าหนักน้ีมาใช้ได้โดยตรง จะต้อง
ด้าเนินการตามลา้ดบั ดงันี้ 

1. รวมคะแนนถ่วงน้้าหนักจากตัวชี้วดัทุกตัว
ในแต่ละมติิ/ด้านที่ต้องการค้านวณ 
(เช่น ด้านที ่1 การประเมินประสิทธิผลและ
คุณภาพ รวมค่าถ่วงน้้าหนักตัวชี้วดัที่ 1.1 – 
1.4 ดังนี ้
0.6035+0.7174+0.6307+0.6562+0.7650
= 3.3728) 

2. ปรับตัวหารให้เป็นน้้าหนักเฉพาะมติิ/ดา้น
น้ันๆ เท่าน้ัน (ตามตัวอย่างคือ ด้านที ่1 
น้้าหนักคือ ร้อยละ 85) โดยการคูณกลบัด้วย
น้้าหนักรวมเดิมที่ใช้ถ่วงน้้าหนัก (ในที่น้ีคือ
100) และหารด้วยน้้าหนักในมิต/ิดา้นที่
ต้องการ (85) 

𝟑. 𝟑𝟕𝟐𝟖 × 𝟏𝟎𝟎

𝟖𝟓
= 𝟑. 𝟗𝟔𝟖𝟎 

 

1)  (3.9680X85) + (3.5681X10) +   
     (4.0152X5) = 393.04 

2)  393.04 / 100 = 3.9304* 

 

𝟑. 𝟓𝟓𝟎𝟎 × 𝟏𝟕

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟔𝟎𝟑𝟓 

 

วิธีการค้านวณนี้ เหมือนกับกรณีการคิดผลการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย) โดยท่ัวไป 

ซ่ึงต้องน้าผลรวมของผลคูณระหว่างผลการเรียนกับหน่วยกิต แล้วหารด้วยหน่วยกิตรวม   

วิธตีรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ดังนี้  

1) (ผลคะแนนรวมของแต่ละมิติ/ด้าน X น้้าหนักรวมในด้านนัน้) --> แล้วน้าค่าท่ีได้มาบวกกัน 

2) ผลรวมที่ได้จาก 1) / ค่าน้้าหนักรวมทุกด้าน =  ค่าของคะแนนที่เกิดจากการรวมด้วย 
                ค่าคะแนนถ่วงน้้าหนกัทุกตัวข้างต้น 

 



 

 
 ค ำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559     30 
 

 

ตัวอย่างการค้านวณคะแนนรายมิติ/ด้าน 

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

คุณภำพ น้ ำหนักคือ ร้อยละ 85) โดยกำรคูณกลับด้วยน้ ำหนักรวมเดิมที่ใช้ถ่วงน้ ำหนัก (ในที่นี้คือ 100) และหำร
ด้วย น้ ำหนักในมิติ/ด้ำนที่ต้องกำร (85) 

ดังนั้น 

คะแนนดำ้นกำรประเมินประสิทธิผลและคุณภำพ = 
คะแนนถ่วงน้ ำหนักจำกตัวช้ีวัดทุกตัวในมิติ/ด้ำน 

X 100 
85 

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

ผลลัพธ์สุดท้ำยที่ได้จำก 2. = ค่ำของคะแนนที่เกิดจำกกำรรวมด้วยค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนักทุกตัว 

  

ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด้าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้้าหนัก 
มิติภายนอก 

ด้านการประเมินประสทิธิผลและคุณภาพ          

1.1              

มิติภายใน          

ด้านการประเมินประสทิธิภาพ            

2.1             

ด้านการพัฒนาองค์การ          

5            

น้้าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้  

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

ค่ำคะแนนท่ีได้ = ผลรวมของคะแนนถ่วงน้ ำหนักของทุกตัวช้ีวัด 
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เงื่อนไขการแสดงค่าเป้าหมายหรือผลการด้าเนินงาน และการค้านวณค่าคะแนนในเอกสาร 

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

 

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง 
(หน่วยวัด : ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำน 
ทีใ่ช้ในกำรค ำนวณ/แสดงในเอกสำรค ำรับรอง/ 

ผลกำรประเมิน 

75.1249 75.12 

63.4850 63.49 

89.9971 90.00 
 

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

ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง 
ค่ำเป้ำหมำยหรือผลกำรด ำเนินงำน 

ที่ใช้ในกำรค ำนวณ/แสดงในเอกสำรค ำรับรอง/
ผลกำรประเมิน 

ค่ำคะแนนที่ได้ 3.56004999 ค่ำคะแนนที่ได้ 3.5600 

ผลกำรด ำเนินงำน 3.2999498 ผลกำรด ำเนินงำน 3.2999 

1.254897 ล้ำนบำท 1.2549 ล้ำนบำท 

ค่ำเป้ำหมำย 4.249950 ค่ำเป้ำหมำย 4.2500 

 

3. ส ำหรับผลคะแนนของตัวชี้วัดผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบ CHE QA Online ของ 
สกอ. นั้น ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่งในกำรค ำนวณเช่นเดียวกับคะแนนผลกำรประเมินที่
ปรำกฏในเว็บไซต์ของ สกอ. 

 


	4.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ปก คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด.pdf
	4.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สารบัญ.pdf
	4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (เฉพาะตัวชี้วัดที่ 1 ส่ง สกอ.).pdf
	4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2-5  ประหยัดพลังงาน น้ำ  โปร่งใส ไม่มีเบิกจ่าย.pdf

