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1. การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ สถาบัน ส านัก เป็นการบูรณาการระบบการ

ประเมินผลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วของ 3 หน่วยงาน ซึ่ง

ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และส านักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นระบบเดียวกัน และใช้ผลการประเมิน

ร่วมกันผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เพื่อลดภาระและความซ้ าซ้อนของหน่วยงานในการรายงาน

ผล 

2. ตัวชี้วัดในมิติภายนอก ประเด็นการประเมินประสิทธิผล ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน 

3. ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งหมด ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตาม

องค์ประกอบจากระบบ CHE QA Online ซึ่งหน่วยงานต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงาน

ประกันคุณภาพ   ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร.มก.จะประสานขอข้อมูลผลคะแนนจากส านั กงานประกันคุณภาพ

โดยตรง 

4. ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ส านักงาน 

ก.พ.ร.มก. จะประสานขอข้อมูลจากกองแผนงาน  2) ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  

ส านักงาน ก.พ.ร.มก.จะประสานขอข้อมูลจากส่วนงานบริการการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

5. ตัวชี้วัดในมิติภายใน ประกอบด้วย 1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร.มก.จะประสานขอ

ข้อมูลจากกองคลัง    และ 2) การประหยัดพลังงาน ก าหนดให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นและ

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในเว็บไซต์ www.energy.psd.ku.ac.th ทุกเดือน ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร.มก.จะ

ประมวลผลจากข้อมูลที่หน่วยงานได้บันทึกไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่

คณะ สถาบัน ส านัก โดยอิงตัวชี้วัดในปี 2558 ดังนี้ 

1. นโยบายในการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ สถาบัน ส านัก 

1) ให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่คณะ สถาบัน ส านัก และมีการลงนามในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะ สถาบัน ส านัก และอธิการบดี  

หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ สถาบัน ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

http://www.energy.psd.ku.ac.th/
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2) ให้มีพิธีลงนามระหว่างอธิการบดีและผู้บริหารคณะ สถาบัน ส านักและมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

3) ให้ถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับคณะ สถาบัน ส านัก จ านวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงานในวิทยา
เขตบางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

4) ให้คณะ บันทึกข้อมูลใน CHE QA Online ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 
และให้ส านักงานประกันคุณภาพบันทึกข้อมูลใน CHE QA Online ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 

5) ให้หน่วยงานที่รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดส่ง/รับรองผลการด าเนินงานทั้งหมดภายใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ไปยังหน่วยงานที่ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานในบางเขน ให้ส่งรายงานที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.มก.  หน่วยงานในวิทยาเขตอ่ืน ให้ส่งรายงานผลที่ส านักงานวิทยาเขต 

2. แนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัด ก าหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจ านวน 5 ตัวชี้วัดซึ่งได้แก ่

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3 คุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดพลังงาน 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

1) ให้หน่วยงานคณะ สถาบัน ส านัก รายงานผลเฉพาะตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดพลังงานใน

เว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.ร.มก. www.energy.psd.ku.ac.th  ในส่วนตัวชี้วัดอ่ืนให้คณะ สถาบัน ส านัก 

บันทึกข้อมูลใน CHE QA Online ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 และให้ส านักงานประกันคุณภาพบันทึก

ข้อมูลใน CHE QA Online ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558    

2) การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่จะถ่ายทอดสู่คณะ สถาบัน ส านัก ก าหนดไว้ที่ค่า

เป้าหมายเท่ากับ 3 ในทุกตัวชี้วัด 
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ประวตัแิละทีม่าของการจดัท าค ารบัรองการปฏิบตัริาชการ 
 

1.ประวตัิและทีม่าของการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
 

                 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการด าเนินการตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งได้วางระบบการปฏิบัติราชการแนวใหม่ที่มี

ความส าคัญในการสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพ่ือก ากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความส าเร็จและ

เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน รัฐบาลได้บัญญัติให้มีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีอ่ืนใด เพ่ือ

แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 

ก.พ.ร.) ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินผล และการให้

สิ่งจูงใจตามผลการปฏิบัติงาน โดยหากส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน คณะรัฐมนตรีจะมีการจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเป็นบ าเหน็จ

ความชอบแก่ส่วนราชการ เพ่ือน าไปจัดสรรเป็นรางวัลให้แก่ข้าราชการในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือให้ส่วนราชการน าเงินงบประมาณเหลือ

จ่ายของส่วนราชการนั้น ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งระบบการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเสริมสร้างการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนี้เป็นไปเพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วยเร่งให้การพัฒนาการปฏิบัติราชการบรรลุผล

ตามเจตนารมณ์ ของ มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ให้เป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น  

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ด าเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2544 โดย

ส านักงาน ก.พ. ซึ่งในขณะนั้นด าเนินการในลักษณะการจัดท าข้อเสนอเพ่ือประเมินผลการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ โดยมีส านักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลัง กลุ่ม

พัฒนาระบบบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และมิติในการ

ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมจ านวน 5 มิติ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้

ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อเสนอและประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

ราชการ มก. เพ่ือรองรับการจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการเพ่ือใช้

เป็นข้อตกลงผลงานของส่วนราชการ กับคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ 

ส านักงาน ก.พ. โดยข้อตกลงดังกล่าวยังใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภาคราชการระดับกระทรวง โดยยึดกรอบการวัดและการประเมินตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด และมี

ผลตอบแทนโดยการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2545  
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                 ต่อมาในปีพ.ศ.2547 ส านักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้รับมอบหมาย

จากรัฐบาลให้เป็นผู้ก าหนดวิธีการ แนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยราชการ

โดยครอบคลุมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจึงได้จัดท าระบบการสร้าง

แรงจูงใจ เพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยเร่งให้การพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการบรรลุผลตามเจตนารมณ์ ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 บรรลุ

เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามร่างพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมือง   

2.  แนวคดิและแนวทางการบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ ี 

                1.  มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 บัญญัติให้การบริหาราชการและการ

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการด านวยความสะดวกและได้รับ

การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อย่างสม่ าเสมอ 

                2.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 -2550) ที่ผ่านการเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการ

และวิธีการท างาน  มาตรการที่ก าหนดไว้อย่างหนึ่งคือ    ปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงาน โดยจัด

ให้มีการเจรจาและท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปี  ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปี

กับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ส่วน

ราชการ 

               3. ร่างพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งคณะรัฐมนตรี

ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2546   ได้อนุมัติหลักการของร่างดังกล่าวได้ ก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการปฏิบัติราชการ     และสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  โดยในหมวดที่ 8  ก าหนดให้ส่วนราชการที่ให้บริการที่มีคุณภาพจะได้รับจัดสรรเงินพิเศษเป็น

บ าเหน็จความชอบ   และส่วนราชการที่สามารถเพ่ิมผลงานโดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย    หรือสามารถ

ด าเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้       จะได้รับจัดสรรเงินรางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือน าไป
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จัดสรรให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร ก าหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี 

 

3. วธิกีารบรหิารจัดการสมยัใหมต่ามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี  
               

                 การที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการในช่วงเดือนตุลาคม 2545  ซึ่งในครั้งนั้น รัฐบาล

ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้ดังปรากฏอยู่ในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ที่มีสาระส าคัญคือ “ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” 

โดยแนวทางการน าเจตนารมณ์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้นั้น ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท า

หน้าที่เจ้าภาพในการดูแล ติดตาม ประเมินผล ได้ด าเนินการจัดวางแผนที่น าทาง หรือ Roadmap ในรูปของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546-2550 เพ่ือเป็นกรอบในการน าทางไปสู่การปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ทุกส่วนราชการได้ด าเนินการร่วมกัน 

         ในครั้งนั้น การประกาศใช้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 นับเป็นการสร้างแรงผลักดัน ให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนวิถีทางและวัฒนธรรมการท างานอย่างจริงจัง รวมไปถึงมาตรการสร้างแรงจูงใจ ( incentives) เพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ แต่เนื่องจากภารกิจของส่วนราชการ

โดยทั่วไปมีความส าคัญ ความจ าเป็น ความรีบเร่งและความยากง่ายแตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้ส่วนราชการ

สามารถเลือกวิธีด าเนินการได้เหมาะสมกับภารกิจ ส านักงาน ก.พ.ร.จึงได้ก าหนดวิธีด าเนินการเป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก่  

        กลุ่มท่ี 1 ภารกิจที่ทุกส่วนราชการต้องด าเนินการไปพร้อมกันในทันที คือ ภารกิจที่ส่วนราชการ

ด าเนินการได้เลยโดยไม่ต้องรอคู่มือ 

        กลุ่มที่ 2 ภารกิจที่ให้บางส่วนราชการด าเนินการเพ่ือหาต้นแบบ  จะให้ส่วนราชการที่มีความ

พร้อมด าเนินการได้ทันที 

        กลุ่มที่ 3 ภารกิจที่จัดให้มีโครงการน าร่อง ได้แก่ ภารกิจที่ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการได้

เองตามล าพัง ต้องได้รับความช่วยเหลือจากส านักงาน ก.พ.ร. หรือส่วนราชการอ่ืน  
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        กลุ่มท่ี 4 ภารกิจที่ต้องมีการศึกษาจัดท าคู่มือแนวทางด าเนินการ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ต้องจัดให้

มีการศึกษาหาแนวทางท่ีชัดเจนก่อน 

        กลุ่มท่ี 5 ภารกิจที่ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ารับหน้าที่ คือ ภารกิจที่ได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้รัฐบาล

หรือคณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่ต้องด าเนินการ 

        นอกจากนี้ ในพระราชกฤษฏีกาดังกล่าวยังได้ก าหนดภารกิจที่ส่วนราชการต่างๆ จะต้องปฏิบัติ

เป็น 9 หมวด รวม 53 มาตรา ซึ่งในแต่ละหมวดและแต่ละมาตรา มีความส าคัญและความเร่งด่วนต่างกัน ต้อง

ใช้วิธีด าเนินการที่แตกต่างกัน จึงมีการจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวิธีด าเนินการทั้ง 5 กลุ่มข้างต้นโดยมี

แนวทางในการจัดหมวดหมู่ ดังนี้ 

        1.  ยึดแนวทางการจัดหมวดหมู่เรียงตามหมวดที่ปรากฏตามพระราชกฤษฎีกาเป็นหลัก 

2. รวมภารกิจที่มีความเชื่อมโยง และสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และใช้วิธีด าเนินการอย่างเดียวกัน 

แม้จะอยู่ต่างหมวดหรือต่างมาตรา ให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันและแยกภารกิจ ที่แม้จะอยู่ในหมวดเดียวกัน หรือ

มาตราเดียวกันแต่ต้องใช้วิธีด าเนินการที่ต่างกันให้อยู่ต่างหมวดหมู่ 

ตามแนวทางดังกล่าวสามารถจัดหมวดหมู่ของภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

ออกได้เป็น 13 เรื่อง ดังนี้ 

1. การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

4. การพัฒนาคุณภาพให้บริการ 

5. การอ านวยความสะดวกในการบริการ 

6. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 

7. การบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

8. การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

                10. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 

                11. การวัดต้นทุนต่อหน่วย 



        รายละเอยีดตวัชีว้ดัและเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของคณะ สถาบนั ส านกั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

10 
 

                12. การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 

                13. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  แนวทางการบรหิารราชการเพื่อประโยชนส์ขุของประชาชน 

                 แนวทางการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้น ามาปรับใช้

เป็นต้นแบบในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีนั้น มีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระรา

ชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งได้ก าหนดขอบเขต แบบแผน 

และวิธีการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการแสดงเจตนารมณ์ของการ

บริหารราชการเป็นครั้งแรก โดยมีการก าหนดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในรูปของข้อบังคับทาง

กฎหมายที่ชัดเจน นั่นก็คือ การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

ต่อมาจึงมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

เพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ตรงกัน 

                 ความหมายของการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการตราไว้ใน
มาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 
1 ซึ่งขอบเขตและความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก็คือเป้าประสงค์หลักของการบริหารราชการ
ยุคใหม ่

   มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้ 

                1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดยวางอยู่บนพื้นฐานของหลักการส าคัญ ได้แก่  

    1.1 การถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการบริการจากรัฐเป็นส าคัญ    

         (Citizen Centered) การวางแผน งบประมาณ ทรัพยากรต้องค านึงถึง 

         ประชาชนก่อน 

    1.2 การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน (Responsiveness) ในการ 

         บริหารงานและการให้บริการ 

    1.3 การมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน  

         (Positive impact) รวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความ           

          คิดเห็นและตัดสินใจ 
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2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

                3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

                4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

                5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อเหตุการณ์ 

                6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

                7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 

 มาตรา 7 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี

เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 

ตลอดจนประโยชน์สุขของประเทศ 

แนวทางการด าเนินการในมาตรา 8 มีสาระในแง่วิธีการบริหาร ดังนี้ 

แนวทางการด าเนินการในมาตรา 8 วิธีการ หรือเครื่องมือ 
มาตรา 8(1) คือ วิธีการก าหนดภารกิจเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน 
 

การก าหนดภารกิจ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดินและความต้องการของประชาชน 

มาตรา 8(2) คือ วิธีการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการโดยซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ มีการจัด
วางระบบ 
 

การจัดระบบงาน เช่น การควบคุมภายใน การพิจารณา
จากสัญญาณบอกเหตุ การวิเคราะห์และจัดวางกลไกการ
ท างานที่ชัดเจน การจัดท าดัชนีชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงตรวจสอบได้ การสร้างระบบ
รับเรื่องราวร้องเรียน การป้องกันทุจริต 

มาตรา 8(3) คือ วิธีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และ
ผลกระทบต่อประชาชนก่อนเริ่มด าเนินการ 

การวิเคราะห์ผลดีผลเสีย การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การชี้แจงท าความเข้าใจ 

มาตรา 8(4) คือ วิธีการรับฟังความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงงาน 

การส ารวจความพึงพอใจของสังคมโดยรวม การน าข้อมูล
ความคิดเห็นและความพึงพอใจมาจัดล าดับความส าคัญ
และแผนปรับปรุงงาน 

มาตรา 8(5)  คือ วิธีการแก้ไขปัญหาและ 
อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานการประสาน 
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา 

การวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและการแก้ไข (problem 
solving tools) การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา 
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                ในการก าหนดภารกิจขององค์กรควรพิจารณาเพ่ิมเติมในเรื่อง ความเชื่อ ค่านิยม และปรัชญาของ

องค์กร เหตุผลในการก่อตั้งหรือคงอยู่ขององค์กรและจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานขององค์กร ลักษณะเด่นหรือ

เอกลักษณ์ขององค์กร ผลผลิตและบริการที่ส าคัญในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร ซึ่งส่วนราชการต้อง

ก าหนดโดยใช้แผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ภารกิจ/งาน/โครงการต่างๆ มีความสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของรัฐบาล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นี้ ค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามมิติต่างๆ 2 มิติ ได้แก่ 

มิติภายนอก ประเด็นการประเมินประสิทธิผล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ตัวชี้วัด

นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) 

ตัวชี้วัดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน 3) ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในทั้งหมด 

มิติภายใน ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

2) การประหยัดพลังงาน และ 3) ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ด้านการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าวตั้งแต่ปี 

2547 เป็นต้นมาและได้เริ่มมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดบางส่วนสู่คณะ สถาบัน ส านัก ในปี 2550 โดยได้พยายาม

พัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินผลโดยตลอดทุกปีให้สามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล สามารถ

สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของหน่วยงานได้และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ทั้งใน

ส่วนของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานคณะ สถาบัน ส านัก   นอกจากนี้ ผลการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว

ยังสะท้อนปัญหา อุปสรรคที่มีอยู่ และสามารถน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ซึ่งหน่วยงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของตนให้สอดรับกับทิศ

ทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมตามแนวทางและทิศทางการก าหนดนโยบายและการจัดสรร

งบประมาณจากรัฐบาลต่อไป  
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มิตทิี ่1 มติภิายนอก 
 

1.1 การประเมนิประสิทธผิล 

1.1 ตัวชีว้ดัที ่1 นโยบายส าคญัเรง่ดว่นของรฐับาล ภารกจิหลักของกระทรวง/ส านกังานคณะกรรมการ 
1.1 ตัวชีว้ดัที ่1 การอดุมศึกษา 
1.1 ตัวชีว้ดัที ่1 (ด าเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – ไม่ถ่ายทอด) 

1.1  

     ตวัชีว้ดัที ่2 ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในตามพนัธกจิหลกัของหนว่ยงานคณะ สถาบนั 
1.1 ตัวชีว้ดัที ่2 ส านกั ศนูย ์

1.1 น้ าหนัก : ร้อยละ 45 

1.1 หนว่ยงานที่ไดร้บัการถา่ยทอด : คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ทุกวิทยาเขต 

1.1 เปา้หมาย : ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (ร้อยละ 75) 

1.1 ค าอธบิาย :  
พิจารณาความส าเร็จของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด          
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (ระดับคณะ/สถาบัน) ประจ าปีการศึกษา 2557 
จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบ ที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบ ที่ 2 การวิจัย 
 องค์ประกอบ ที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
 องค์ประกอบ ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

แนวทางการประเมนิผล :  
ใช้ข้อมูลผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/

สถาบัน จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ผ่านระบบ CHE QA 
Online       ซึ่งเป็นการประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัว
บ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียด              
ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 
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2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

หนว่ยประสานงานตวัชีว้ดั : ส านักงานประกันคุณภาพ 

โทร : 02-942-8166-8 

เบอรภ์ายใน : 4923 ต่อ 41-43 
 
 
1.2 การประเมนิคณุภาพ 

1.2 ตัวชีว้ดัที ่3 คณุภาพการใหบ้ริการ 
1.2 วัตถปุระสงค ์:  

เพ่ือให้หน่วยงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ              
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

ตวัชีว้ดัที ่3.1 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑติต่อบัณฑติ 

น้ าหนกั : ร้อยละ 5 

หนว่ยงานที่ไดร้ับการถา่ยทอด : คณะทุกวิทยาเขต (ยกเวน้ บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
หนว่ยงานที่ไดร้ับการถา่ยทอด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) 

เป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (ร้อยละ 75) 

ค าอธบิาย :  
• พิจารณาความส าเร็จของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรขององค์ประกอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด                
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร               
ทุกหลักสูตรที่มีการประเมินในปีการศึกษา 2557 ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน               
การประเมินผู้เรียน 

• บัณฑติ หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
• 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอก

เวลาราชการในปีการศึกษา 2557 และ 
• 2. ต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
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• ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้องด้วย หรือ

สถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
• ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for 
Higher Education) ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก            
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิต                  
ที่พึงประสงค์ตามที่หน่วยงานก าหนด ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มื อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

แนวทางการประเมนิผล :  
ใช้ข้อมูลผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร              

โดยเฉลี่ยผลการประเมินจากทุกหลักสูตรที่มีการประเมินในปีการศึกษา 2557 ขององค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ใช้ผลการประเมินจากตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0) จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ CHE QA Online โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หนว่ยประสานงานตวัชีว้ดั : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน 

โทร : 02-942-8157 

เบอรภ์ายใน : 4707 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

น้ าหนกั : ร้อยละ 5 

หน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอด : คณะทุกวิทยาเขต (ยกเว้น บัณฑิตวิทยาลัย)  

เป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (ร้อยละ 75) 

ค าอธบิาย :  

• นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร        
ภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลานอกราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557 

• ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ เป็นการส ารวจความ พึงพอใจของนักศึกษา                 
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มื อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

แนวทางการประเมนิผล :  
ใช้ข้อมูลผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร              

โดยเฉลี่ยผลการประเมินจากทุกหลักสูตรที่มีการประเมินในปีการศึกษา 2557 ขององค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (ใช้ผลการประเมินจากตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0) จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ CHE QA Online โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หนว่ยประสานงานตวัชีว้ดั : ฝา่ยบริการการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

โทร : 02-1180100, 02-5614636-7 

เบอรภ์ายใน : 618200 
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มิตทิี ่2 มติภิายใน 
 

2.1 การประเมนิประสิทธภิาพ 

2.1 ตวัชีว้ดัที ่4 การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 

2.1 น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

2.1 หนว่ยงานที่ไดร้บัการถา่ยทอด : คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ทุกวิทยาเขต 

2.1 เปา้หมาย : ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (ร้อยละ 75) 

2.1 หนว่ยงานไดร้ับเงนิงบประมาณรายจา่ยลงทนุ วดัผล 2 ตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั น้ าหนกั (รอ้ยละ) 
2.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 
2.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.5 

รวม 5.0 

 

 

ตวัชีว้ดัที ่4.1 การเบิกจา่ยเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

น้ าหนกั : ร้อยละ 2.5 

หนว่ยงานที่ไดร้ับการถา่ยทอด : คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ทุกวิทยาเขต  
หนว่ยงานที่ไดร้ับการถา่ยทอด : ที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

เป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (ร้อยละ 75) 

ค าอธบิาย :  
• การพิจารณาผลส า เร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้ อัตรา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในหน่วยงานและวิทยาเขต                
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่รวม              
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว              
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ ายลงทุนไปรายจ่าย
ประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
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• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มี

ตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถ
ตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจ                 
ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 
 

2.1 สตูรการค านวณ :  
 

   

  เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย   X 100 
  วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ  
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ ์

การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
75 78 81 84 87 

 

เงือ่นไข :  
1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน              
ตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐาน            
ในการค านวณ 

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

รายละเอยีดข้อมลูพืน้ฐาน : 
 

ข้อมลูพื้นฐาน                 
ประกอบตวัชีว้ดั 

หนว่ย
วดั 

ผลการด าเนนิงานในอดตี ปงีบประมาณ 
2554 2555 2556 2557 

การเบิกจา่ยเงนิงบประมาณ
รายจา่ยลงทนุ 

ร้อยละ 72.79 66.27 67.77 …. 
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แหล่งข้อมลู/วธิกีารจดัเกบ็ข้อมลู/แนวทางการประเมนิผล :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในหน่วยงาน             
และวิทยาเขต จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หนว่ยประสานงานตวัชีว้ดั : กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

โทร : 02-942-8149 

เบอรภ์ายใน : 4312 
 
 

ตวัชีว้ดัที ่4.2 การเบิกจา่ยเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

น้ าหนกั : ร้อยละ 2.5 

หนว่ยงานที่ไดร้ับการถา่ยทอด : คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ทุกวิทยาเขต ที่ได้รับเงินงบประมาณ 

เป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (ร้อยละ 75) 

ค าอธบิาย :  
• การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตรา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในหน่วยงานและวิทยาเขต             
เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้             
ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558  

สตูรการค านวณ : 
 

   

  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

  
  X 100 

 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ  
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

 

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

 

เงือ่นไข :  
1. ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ ไม่รวมเงิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีหน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน              
ตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐาน            
ในการค านวณ 

3. หน่วยงานสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 
 
รายละเอยีดข้อมลูพืน้ฐาน : 

 

ข้อมลูพื้นฐาน                 
ประกอบตวัชีว้ดั 

หนว่ย
วดั 

ผลการด าเนนิงานในอดตี ปงีบประมาณ 
2554 2555 2556 2557 

การเบิกจา่ยเงนิงบประมาณ
รายจา่ยภาพรวม 

ร้อยละ 94.58 90.27 90.48 …. 

 
 
 

แหล่งข้อมลู/วธิกีารจดัเกบ็ข้อมลู/แนวทางการประเมนิผล :  
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในหน่วยงาน             
และวิทยาเขต จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หนว่ยประสานงานตวัชีว้ดั : กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

โทร : 02-942-8149 

เบอรภ์ายใน : 4312 
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ตวัชีว้ดัที ่5 การประหยดัพลงังาน 

หนว่ยวดั : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

น้ าหนกั : ร้อยละ 5 

หนว่ยงานที่ไดร้ับการถา่ยทอด : คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ทุกวิทยาเขต  

เป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (ร้อยละ 75) 

ค าอธบิาย :  
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน หมายถึง 

การทีห่น่วยงานสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

• พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่หน่วยงานรายงานและจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
การจัดการพลังงาน ในเว็บไซต์ http://www.energy.psd.ku.ac.th/ ได้แก่ 1) การติดตาม                 
และรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 2) ข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้พลังงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2558 และ 3) ข้อมูลการใช้พลังงานที่ใช้จริง ประจ าปีงบประมาณ 2558  

• พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด 
• 1. ด้านไฟฟ้า 
• 2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

เหตผุล :  
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ           

และอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ 
ท าให้ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทาง
ส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือ การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  20 มีนาคม 2555 
ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

สตูรการค านวณคา่ดชันกีารใช้พลงังาน : 
• พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด 
• 1. ด้านไฟฟ้า 
• 2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
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 1. สตูรการค านวณ ดา้นไฟฟา้  
    
 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า  = (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  
 (Energy Utilization Index, EUI)  

= 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  

    
 
 

ก าหนดให ้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
- (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึง ตัวเลขประมาณ   
การใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของหน่วยงานนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน า
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานนั้น เช่น พ้ืนที่ใช้สอย 
จ านวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานใน http://www.energy.psd.ku.ac.th/ ให้ครบ 
12 เดือน 

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

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของหน่วยงานนั้น             
และมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี              
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
- (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU หมายถึง จ านวนหน่วยไฟฟ้า            
ที่ใช้ไปจริงในกิจการของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง          
30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานในเว็บไซต์  
http://www.energy.psd.ku.ac.th/ ให้ครบ 12 เดือน 
 

 

 2. สตูรการค านวณ ดา้นน้ ามนัเชื้อเพลงิ  
     
 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ  = (90% ของปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน)   
 การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  – ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจริง  
 (Energy Utilization Index, 

EUI)   
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  
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ก าหนดให ้
- ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
- มาตรฐาน (ลิตร) 

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของหน่วยงานนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ้นจากการน า
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานนั้น เช่น 
พ้ืนที่รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละ
เดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน http://www.energy.psd.ku.ac.th/ 
ให้ครบ 12 เดือน 

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

ตัว เ ลขประมาณกา ร ใช้น้ า มัน เ ชื ้อ เพลิงที ่ค ว รจะ เป็น  (SFU)                      
ของหน่วยงานนั้นและมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อย               
ร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
- (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้      
ไปจริงในยานพาหนะของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 
30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล       
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วย              
ของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันในแต่ละเดือน 
แล้วน าไปรายงานผ่าน http://www.energy.psd.ku.ac.th/ ให้ครบ 
12 เดือน กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊ส 
โซฮอล (ใน 1 ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ ามันไบโอดีเซล                 
(ใน 1 ลิตร มีน้ ามันดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทน
เบนซินหรือดี เซล 100% นั้น การค านวณปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี้: 
AFU = ปริมาณน้ ามันเบนซิน + ปริมาณน้ ามันดีเซล + (0.90 x  
AFU = ปริมาณน้ ามันแก๊สโซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ ามัน  
AFU = ไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
• คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงานคิดจากคะแนนเฉลี่ย

ของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในอ่ืน
ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงาน
ไปรวมกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้น
ของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า                
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

 
 
 

 1. เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดา้นไฟฟา้  

   

ระดบั 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 
2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 
2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ      
และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ -
ชั่วโมง) ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 
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 1. เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดา้นไฟฟา้ (ต่อ)  

   

ระดบั 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.1000 
0.5000 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 

0.1000 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090            
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 หน่วยงาน
จะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.1000 
- 

0.5000 

   

 

หมายเหต ุ:  
1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล

ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์             

เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด                      

มีค่าน้อยกว่า -0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) หน่วยงานติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า ประจ าปี 

2558 ให้ครบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. ก าหนด ผ่านทางเว็บไซต ์http://www.energy.psd.ku.ac.th/  
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 2. เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดา้นน้ ามนัเชื้อเพลงิ  

   

ระดบั 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - 
กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร)
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง  
-0.333 

0.1000 
0.5000 

4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง  
-0.199 

0.1000 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง          
-0.090 ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
มากกว่า 0 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.500 คะแนน 

0.1000 
- 

0.5000 

   

หมายเหต ุ:  
1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผล

ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์             

เพ่ือประเมินคะแนน 
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3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด มีค่าน้อยกว่า -0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 
คะแนน 

4) หน่วยงานติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าปี 2558 ให้ครบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. ก าหนด ผ่านทางเว็บไซต ์http://www.energy.psd.ku.ac.th/ 

แหล่งข้อมลู/วธิกีารจดัเกบ็ข้อมลู/แนวทางการประเมนิผล : 
1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ จะใช้ข้อมูลที่หน่วยงานได้รายงานผลผ่าน 

http://www.energy.psd.ku.ac.th/ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น ในการประเมินระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 

 
หน้าแรกของ http://www.energy.psd.ku.ac.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) หมายเหตุ : การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ โทร 0 2940-7199 หรือโทรภายใน 4775-6 
 
2) หน่วยงานบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

http://www.energy.psd.ku.ac.th/ ได้ครบถ้วนทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
3) เอกสารหลักฐานที่หน่วยงานต้อง upload ในเว็บไซต์ http://www.energy.psd.ku.ac.th มีดังนี้  
    (3.1) ค าสั่งคณะท างานลดใช้พลังงาน (ตั้งใหม่/ทบทวน) 
    (3.2) แผนปฏิบัติการ/มาตรการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง 
    (3.3) รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการ/มาตรการตาม (3.2) จ านวน 2 ครั้ง  

http://www.energy.psd.ku.ac.th/
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               - ครั้งที่ 1 : ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558  
               - ครั้งที่ 2 : ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558    
 

หนว่ยประสานงานตวัชีว้ดั : 1) สถาบันวิศวกรรมพลังงาน    โทร : 02-942-8697 
                                  2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบิติราชการ     
                             โทร : 02-9407199  เบอร์ภายใน : 4775-6 
 

 

มิตทิี ่2 มติภิายใน 
 

2.2 การพฒันาสถาบนั 

2.1 ตวัชีว้ดัที ่6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบรหิารจัดการ 

2.1 น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

2.1 หนว่ยงานที่ไดร้บัการถา่ยทอด : คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ทุกวิทยาเขต 

2.1 เปา้หมาย : ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (ร้อยละ 75) 

ค าอธบิาย :  
พิจารณาความส าเร็จของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับสถาบัน ตามองค์ประกอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด               
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 255 7 จ านวน                               
1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มื อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

แนวทางการประเมนิผล :  
ใช้ข้อมูลผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

ขององค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็นการประเมินที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หนว่ยประสานงานตวัชีว้ดั : ส านักประกันคุณภาพ 

โทร : 02-942-8166-8 
เบอร์ภายใน : 4923 ต่อ 41-43 

 
 
 
 
 


