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มิติภายนอก 

 การประเมินประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
ของกระทรวง 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
 

วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานให้บรรลุต่อ

นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด 

คําอธบิาย :  
พิจารณาจากผลการประเมินในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ

กระทรวง 

เกณฑ์การประเมินผล :  
พิจารณาจากผลการประเมินในการบรรลุต่อนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ

กระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวง 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
 

วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้ง เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน 
การดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คําอธบิาย :  
พิจารณาจากผลการประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ สกอ. 

หมายเหตุ :  
             สําหรับสถาบันการพลศึกษาที่สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ตัดนํ้าหนักของตัวช้ีวัดออก เหลือร้อยละ 0 แล้วนํานํ้าหนักร้อยละ 5 เดิมไปรวมไว้
กับตัวช้ีวัดที่ 1 “ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงต้นสังกัด” เป็นนํ้าหนักร้อยละ 10 แทน 
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ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
(ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ) 

น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
 
วัตถุประสงค์   
       เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศในระดับ
เกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด และสามารถรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 

คําอธบิาย 
 พิจารณาความสําเร็จจากข้อมูลผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้อง

กรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดน้ีในระบบ CHE QA Online เพ่ิมเติมจากตัวบ่งช้ีของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทยในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกช้ันปีที่ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศ โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในและนอกสถานที่ต้ัง 

 เกณฑ์การทดสอบ หมายถึง ระดับการให้คะแนนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนด และระดับที่
ผ่านเกณฑ์คือ ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มหรือเทียบเท่าของวิชาภาษาต่างประเทศที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาอังกฤษ และภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 

(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) 
  ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2555 

 

การคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาต่างประเทศที่กําหนด X 100 

จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด  

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 80 100 
 
แนวทางการประเมินผล : 

 ประเมินผลจากข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และผลการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษา
กรอกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

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

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

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

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

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2555 
ทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มของแต่ละองคป์ระกอบ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

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

 การประเมินคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตต่อบัณฑิต  
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 
 

วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการให้สอดคล้อง

กับความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

คําอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากสํานักงานสถิติ

แห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ 
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 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา

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

2. มีงานทําต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังสําเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและ 
ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทําอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 

 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทํางานเก่ียวข้องด้วย 

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

 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ  
 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน   
 3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 

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

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

 

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

สถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผลเท่าน้ัน  
 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

แนวทางการจัดทําข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจฯ  

  รายละเอียดในการดําเนินการที่ต้องขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้สํานักงาน 
สถิติแห่งชาติสามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและจัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางดังน้ี  

1) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเก่ียวกับบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา พร้อมรายช่ือและ
หมายเลขติดต่อของผู้จัดทําข้อมูล (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2)  

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

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

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

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

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

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

 

เงื่อนไขของการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

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

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

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

สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร. 

รายช่ือผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร E-mail address 

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

 

ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธบิาย : 
 นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติ

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

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังน้ี 
1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์

ผู้สอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน  
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การให้บริการด้านวิชาการ และ

การให้บริการทั่วไป  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี  

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

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

แห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการประเมินผลเท่าน้ัน ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลควบคู่ไปได้เพ่ือใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายในสถาบัน 
ไม่ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการสํารวจความพึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แบบฟอร์มที่ 1 
 

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

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

กลุ่มสาขา/คณะ รวมบัณฑิต 
ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษา 
ทั้งส้ิน 

จํานวน 
ผู้ที่สําเร็จ 
การศึกษา 

บัณฑิตที่มีงานทํา 
หลังสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตที่ 
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

บัณฑิตที่
มี 

งานทํา
ก่อน/ 
ขณะ
ศึกษา 

บัณฑิตที่
ไม่มี 
งานทํา ทํางาน

น้อยกว่า 
3 เดือน 

ทํางาน
ต้ังแต่ 

3 เดือน 
ขึ้นไป 

รวม 
บัณฑิตที่มี
งานทําหลัง

สําเร็จ
การศึกษา 

ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

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

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

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

:                   
รวม                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคปกติ   ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ 

มือถือ ท่ีบ้าน ท่ีทํางาน

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

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

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

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

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

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

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

( เฉพาะรายชื่อบัณฑิตท่ีมีงานทําตัง้แต ่3 เดอืนขึ้นไป หลังจบการศึกษา )

ลําดับท่ี คณะกลุ่มสาขา ช่ือและท่ีอยู่สถานท่ีทํางานช่ือ - นามสกุล ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้

ผูจั้ดทําข้อมูล :

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้
e-mail address
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แบบฟอร์มที่ 3

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

ภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ

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

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

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

:

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

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

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

:

:

:

:

:

:

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

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

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

:

รวม

หมายเหตุ * ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลวิทยาเขต/ศูนย์ที่มีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น

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

ตารางแสดงจํานวนนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   จําแนกตามกลุ่มสาขา / คณะ  หลักสูตร และชั้นปี

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

 

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

ผูจ้ัดทําข้อมูล :

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3
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แบบฟอร์มที่ 4 
 

 
 
แบบฟอร์มที่ 5 
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มิติภายใน 

 การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละความสาํเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 2.5 

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

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

 
ตัวชี้วัดย่อยที ่7.1 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่าย    

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

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

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

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

 
เงื่อนไข :  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่าย     
เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - - 96.18 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
 

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

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

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก จะใช้อัตรา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยา
เขตเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

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

 
สูตรการคํานวณ :   

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

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

 
เงื่อนไข :  

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

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556  x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบนัอุดมศึกษาได้รับ 
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ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

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

เฉลี่ย 48.91 

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปีงบประมาณ  

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

เหตุผล :   
ตามท่ีประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  

1 ตุลาคม 2555 ประกอบกับรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความสําคัญ           
กับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้แผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์          
ตามกรอบระยะเวลา 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

ร้อยละ 46.24 48.78 51.71 49.20 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

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

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

 
ตัวชี้วัดย่อยที ่7.2.2  ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการ

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

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

 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 x 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบนัอุดมศึกษาได้รับ 
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หมายเหตุ :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 94 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม

ระหว่างปีงบประมาณ  
3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง

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

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

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

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม      

12 เดือน 

ร้อยละ 92.42 95.76 94.58  90.27 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
 

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

คําอธบิาย : 
 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการ 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต 
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาท้ังน้ีไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา)    จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

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

 

สูตรการคํานวณ :   
 
                          เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย  x 100 
                              วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

 

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

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

เงื่อนไข :  
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ 76 โดยคํานวณจากอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

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

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

เฉลี่ย 75.91 

2. กําหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

3. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ  

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

 
เหตุผล :   

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

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

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

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่าย    
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 75.78 79.15 72.79 66.27 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก :  

หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์

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

 
 
ตัวชี้วัดที่ 8  ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
น้ําหนัก : ร้อยละ 3 
 

วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลต้นทุนงานในแต่ละส่วนงานและข้อมูลอ่ืนที่สําคัญซึ่งมี 

ความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน
ต่างๆ ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

 

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถ

จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  และนําเอาผลการคํานวณต้นทุน 
มาใช้ในการบริหารทรัพยากร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ระดับ 1 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแสดงให้เห็น

สัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ  

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

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

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

เงื่อนไข :   
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งผลการดําเนินงานในรูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)  

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

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 
หมายเหตุ : 

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กรมบัญชีกลาง 

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

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

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

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

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

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

- กรณีลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวม
ระดับสถาบันอุดมศึกษาที่ลดลง 
- กรณีปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

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

การดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อ้างอิงจาก
วันที่เสนอผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นชอบต่อแผนฯ ดังกล่าว 

  
 สําเนาหนังสือนําจัดส่งแผนฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง 

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556  
2 รายงานผลการดําเนินงานตาม

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

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

- ผลการดําเนินงานหรือผลสําเร็จที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ โดย
เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด 

- ช่วงระยะเวลาที่ดําเนินการตามกิจกรรม/วิธีการ/
ขั้นตอนการท่ีกําหนดไว้ในแผนเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 

- ปัจจัยสนับสนุน 
- ปัญหา/อุปสรรค 
- แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพฯ ในปีต่อไป 

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

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

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

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

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

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

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

รูปแบบเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ไฟล์ Excel 
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 การจัดทําบัญชีต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – วันที่ 30 
กันยายน 2556 

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

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

ปีงบประมาณ พ.ศ . 2556 ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 
 ต้นทุนรายกิจกรรมที่สถาบันฯ ดําเนินการตาม

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

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

งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มกราคม 
2557 
 สําเนาหนังสือนําส่งรายงานฯ ให้กรมบัญชีกลางใน

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

ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – วันที่ 30 
กันยายน 2556 

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

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

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

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

- วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม 

- หากหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณ
ต้นทุน หน่วยนับ หรือช่ือกิจกรรม/ผลผลิตในปี
ปัจจุบันต้องมีการดําเนินการแก้ไขปีก่อนด้วย 
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่าง 2 ปี 

 ทั้งน้ี วันที่แล้วเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต อ้างอิงจากวันที่ผู้มีอํานาจลงนาม
เห็นชอบต่อรายงานฯ ดังกล่าว  
 สําเนาหนังสือนําส่งรายงานฯ ให้กรมบัญชีกลางใน

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

งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มกราคม 
2557 

 

ตัวชี้วัดที่ 9  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
น้ําหนัก : ร้อยละ 3 

คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิงภายในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีผลการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 

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

ตารางและสูตรการคํานวณ :  

  พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง   

  สูตรการคํานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

  

 กําหนดให้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

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

 

 

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

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

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

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

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้นํ้ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปริมาณการใช้นํ้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 
ปริมาณการใช้นํ้ามันจริง 

 กําหนดให้  
- ปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง
มาตรฐาน  (ลิตร) 

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

- 90% ของปริมาณการใช้นํ้ามัน
เช้ือเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

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

- ปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงจริง 
 (ลิตร) 

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

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

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

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

1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

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

0.5000 

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

0.2500 

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

0.2500 

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

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการ

คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

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

0.0001 
- 

0.5000 

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

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

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

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จาํนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด) 
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2.  ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังน้ี  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 

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

0.5000 

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

0.2500 

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

0.2500 

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

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

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

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

0.0001 
- 

0.5000 

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

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

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

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

 
เงื่อนไข :  

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

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

 
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ50 

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

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

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

4) การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมทีจ่ัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง 

รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน  ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏในกฎกระทรวง และไม่ว่าจะต้ังอยู่ 
ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาต้นสงักัด 

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

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน    

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

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

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

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

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

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

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การติดตามและรายงานผลการดําเนนิการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

    

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

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

 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 
  

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ

สถาบันอุดมศึกษา 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

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

ด้านไฟฟ้า 

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

  

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

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

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

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

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 

   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

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

ด้านไฟฟ้า 

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

  
*  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ใน

ระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่  
3, 4 และ 5   

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร ์

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

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

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

2) สูตรการคํานวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

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

รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
จัดทําข้อมูลและรายงานผลตามตัวช้ีวัด xx” ที่ สนพ. จัดทาํขึ้น 

 

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

-0.091 ถึง -0.199 

5 
 
 
 
 
 

 

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

0.000 ถึง -0.090 

 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

     
 

37 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

  
 

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

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

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

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

 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน 
 

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

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

  - วิธีการใหค้ะแนนของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีหลาย
หน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ดังน้ี 
1) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

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

2) นําคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
การประเมินตามข้อ 1) มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด 
แล้วหาค่าคะแนนเฉล่ียตามสูตรการคํานวณดังต่อไปน้ี 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 
จํานวนหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 

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

2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 

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

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 
 ข้อมูลที่ สถาบัน อุดมศึกษารายงานการ ติดตามการ

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

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การติดตามและรายงานผลการดําเนนิการตาม
มาตรการประหยัดน้ํามัน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทํางานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 
 

 

2 

ขั้นตอนที่ 2 : 

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

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ต้ัง พ้ืนที่ของอําเภอที่ต้ัง พ้ืนที่ของ
จังหวัดที่ต้ัง เป็นต้น 
 
 

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

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

 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 

 

\ 

 

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้น้ํามันของ

สถาบันอุดมศึกษา 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

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

ด้านน้ํามัน 

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

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

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

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

 

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามัน 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

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

ด้านน้ํามัน 

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

 ขั้นตอนที่ 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

3 มีผลการคํานวณ EUI  
ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

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

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

 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

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

รายละเอียดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
จัดทําข้อมูลและรายงานผลตามตัวช้ีวัด xx” ที่ สนพ. จัดทําขึ้น  

4 มีผลการคํานวณ EUI  
ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการคํานวณ EUI  
ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. 
กําหนด โดยอยู่ในช่วง  

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

  
 

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

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

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

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มท้ังสิ้น 1.5000 คะแนน 
 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ ์
- กรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 

สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับท่ี 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 
1.5000 คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

   วิธีการใหค้ะแนนของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีหลาย
หน่วยงาน 

  คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
คิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ดังน้ี 

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

2) นําคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
การประเมินตามข้อ 1) มารวมกันเพ่ือหาผลรวมทั้งหมด 
แล้วหาค่าคะแนนเฉล่ียตามสตูรการคํานวณดังต่อไปน้ี 
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 
จํานวนหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด 

 
หมายเหตุ :   
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสรปุผล

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

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 10  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการเงินและงบประมาณ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 6.5 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

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

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 
แนวทางการประเมินผล : 

 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online  

 

 การพัฒนาสถาบัน 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเลือกดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 11  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 7.5 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

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

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2555  

ทั้งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 

แนวทางการประเมินผล : 
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online  
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ตัวชี้วัดที่ 12  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 7.5 
 

คําอธิบาย : 
 พิจารณาความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

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

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2555 ทั้ง

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 

แนวทางการประเมินผล :  
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online  
 
 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่เลือกดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที่ 11  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
 การพัฒนาบุคลากร เป็นการดําเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 1 
11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 2.5 
11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 1.5 

รวม 5 
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ตัวชี้วัดที่ 11.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 1  

คําอธิบาย :  

 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมใน
ปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และประชาชน ความท้าทาย
ที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่สถาบันอุดมศึกษาเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือนําไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการ
ตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนา
บุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  

เกณฑ์การให้คะแนน :   
วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนน

แบ่งออกเป็นดังน้ี   

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายหลังวันที่ 1 เมษายน 2556   
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที ่1 เมษายน 2556   
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ภายในวันที ่1 เมษายน 2556   

และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  

เงื่อนไข : 
1. จัดทําข้อมูลลักษณะสําคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. โดยเข้าที่เมนู ศูนย์ความรู้> 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)  โดยสถาบันอุดมศึกษาต้อง
จัดทําข้อมูลให้ครบถ้วน และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การตามแบบฟอร์ม 1 พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556   
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ตัวชี้วัดที่ 11.2  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

น้ําหนัก : ร้อยละ 2.5  

คําอธิบาย :  

 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นการ
ประเมินโดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเร่ืองการกําหนดนโยบาย
และเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน 
และการพัฒนาบุคลากร ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนของ
องค์การ (Human Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเน่ือง
แก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีต่อองค์การ อันนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การ 
มีความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ   

 ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development Survey) ประกอบด้วย 10 ข้อคําถาม ดังน้ี 

1. ส่วนราชการ1 ของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล2 ที่ชัดเจน 
และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

3. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทําให้
อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 

4. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ 
ความสามารถ และผลงาน 

5. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
6. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
7. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทํา

ให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น 

การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
9. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ 

และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
10. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชํานาญ และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
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หมายเหตุ : 
 1ส่วนราชการ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ตอบแบบสํารวจปฏิบัติงานอยู่ 
 2เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการ
ดําเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องการบรรลุ เช่น การสรรหาคนดี คนเก่ง  
เข้ามาทํางาน การรักษาบุคลากรให้อยู่กับสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
  สูตรคํานวณคะแนน เป็นการนําค่าเฉลี่ยของผลสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ 
(GAP) ครั้ งที่ 1 ปีงบประมาณ พ .ศ .  2556 ของทุกส่วนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา  
(ค่าเฉลี่ยกลาง) มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเทา่กับค่าเฉลีย่กลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP)  ครั้งที ่1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 

2  
 

 

 
2 

 

 

3  3 X2 = X1 

4  4 
 

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค่าเฉล่ียกลาง 

หมายเหตุ :   
X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1  

   (1 – 15 ก.พ. 56) 

X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2                
(16 – 30 ก.ย. 56) 

Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1  
ของทุกส่วนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา 
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ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉล่ียกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจ 
ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ 

เงื่อนไข : 
 1. หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวน
ผู้ตอบข้ันตํ่าของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ 
1.0000 คะแนน เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได้ 

2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 
(GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งน้ี หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า  
สิ่งที่บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังน้ัน หน่วยงาน
ควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 

ตัวชี้วัดที่ 11.3  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

น้ําหนัก : ร้อยละ 1.5  

คําอธิบาย :  

 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องกําหนดใน
การวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่จัดทําขึ้นควรสอดคล้องกับ
ทรัพยากรและความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวช้ีวัดที่ 11.2 

 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตรากําลังของ
บุคลากรในองค์การ และพันธกิจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี   

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 
2 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้า 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
3 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเขา้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือ  
ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ 

4 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  

5 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
และผลการสํารวจครั้งที่ 2  

เงื่อนไข : 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้า 
และแผนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยข้อมูลปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ผลการสํารวจออนไลน์ครั้งที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และลักษณะสําคัญขององค์การ 

 
2. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์ม

ที่ 2 : แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย
สถาบันอุดมศึกษาต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร พร้อมบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 ทั้งน้ี 
หากสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 

 
3. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap 

จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ลดลงในประเด็นที่ตรงกับกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนในตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 5 

เกณฑ์การคาํนวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 11 : 

การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 11 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการคํานวณจากค่า
คะแนนถ่วงนํ้าหนักของตัวช้ีวัดที่ 11.1 ตัวช้ีวัดที่ 11.2 และตัวช้ีวัดที่ 11.3 ดังน้ี 
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ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 

คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 
(Wi x SMi) 

11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

1 SM1 (W1 x SM1) 

11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

2.5 SM2 (W2 x SM2) 

11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

1.5 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi  
 (Wi x SMi) 

 Wi 

โดยที่ : 
W หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัด  
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
      Wi  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  

 ระบบสารสนเทศ  เ ป็นทุนขององค์การที่ รวมถึ งสารสนเทศ  ( Information) ความรู้ 
(Knowledge) และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ  

 การพัฒนาทุนสารสนเทศให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเน่ืองทันเหตุการณ์ และสามารถใช้
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนําข้อมูลเข้า ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปล
ความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จะช่วยให้องค์การสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ดังน้ัน ทุนสารสนเทศจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย 
ที่จะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์การมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การสํารวจ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพ่ือวัดเร่ืองการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศท่ีสะท้อนในรูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) 
และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
และระบบ Intranet ของหน่วยงาน 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ 

2.5 

12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 2.5 

รวม 5 

 

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 2.5  

คําอธิบาย :  
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ เป็นการ

ประเมินโดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจ
การพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey)  

ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วย 6 ข้อคําถาม ดังน้ี 
11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ3 ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้งาน4 ช่วยให้ข้าพเจ้า

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 
12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 
13. ข้อมูลและสารสนเทศ5 ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
14. ฐานข้อมูล6 ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่

ต้องการได้รวดเร็ว 
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15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 

16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์7 (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอํานวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

 
หมายเหตุ : 
 3ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ที่เก่ียวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรม
ปฏิบัติการซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 4ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เมื่อต้องการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น 
 5ข้อมูลและสารสนเทศ  

 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ 
ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา 

      สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ 
 6ฐานข้อมูล  หมายถึง  การรวบรวมข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกันเข้าไ ว้ ด้วยกันอย่างมีระบบ 
มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บอยู่ในแหล่ง
ที่ผู้เก่ียวข้องสามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก (อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เป็นอย่างตํ่า) 
 7เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เครื่องพิมพ์ หรือ
อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกันภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเทา่กับค่าเฉลีย่กลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP)  ครั้งที ่1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 

2  
 

 
2 
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กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเทา่กับค่าเฉลีย่กลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP)  ครั้งที ่1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
3 

 
 3 X2 = X1 

4  4 
 

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค่าเฉล่ียกลาง 

หมายเหตุ :   

X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1  
   (1 – 15 ก.พ. 56) 

X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2  

                                 (16 – 30 ก.ย. 56) 

Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1  
ของทุกส่วนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา  

 

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจคร้ังที่ 1 
ผ่านระบบออนไลน์ 

เงื่อนไข :  

1. ตัวช้ีวัด 12.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถ           
ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบขั้นตํ่าของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้
คะแนนตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 1.0000 คะแนน เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการ
ประเมินผลได้ 

2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งน้ี หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังน้ัน หน่วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
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ตัวชี้วัดที่ 12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 2.5  

คําอธิบาย : 
 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   เป็นการประเมินจาก

หลักฐาน ณ สถาบันอุดมศึกษา ใน 10 ข้อ โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังน้ี  

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

1. มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมทีใ่ช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  
 

 มีฐานข้อมูลทีค่รอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการ 

 มีการนําข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ และนําไป
ปรับปรุง/พัฒนางาน 

3. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
ฐานข้อมูล 

 

 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบ
ฐานข้อมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง (Login) ที่สามารถ 
Verify User name และ Password  

4. มีการอัพเดทข้อมูลที่จําเป็นอย่างสมํ่าเสมอและ
ทันท่วงที 

 มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท 
พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

5. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถค้นหาได้ถูกต้อง
สอดคล้องกับความต้องการ และในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผูใ้ช้งาน 

 มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้งานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

7. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและ
มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ 
Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ และในระบบ 
Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือนหรือตามความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) 
รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพ่ือป้องกัน
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมลูบนเครือข่าย
ภายในสถาบันอุดมศึกษา 

 มีการติดต้ังระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา และตรวจตราการ
ละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมลู ที่เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนอง
ต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ 
ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเน่ืองภายใต้ภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ นํ้าท่วม 
แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพ่ือให้สามารถลดความเสียหายได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และดําเนินการตามแผน 

10.  มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมยั  มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้า
ใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้น
จากตําแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน และมกีารทบทวน
สิทธ์ิการเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ   มีดังน้ี 

การประเมิน น้ําหนัก  
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 

2.5 
 

≤6 7 8 9 10 
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เกณฑ์การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 12 : 
การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 12 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการ

คํานวณจากค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักของตัวช้ีวัดที่ 12.1 และ 12.2  ดังน้ี 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ 

2.5 SM1 (W1 x SM1) 

12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

2.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

โดยที่ : 
W หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัด  
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

      Wi  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 13  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 5 

คําอธิบาย :  
 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน 

3 เรื่อง ดังน้ี 
 1. ความสอดคล้องเช่ือมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ (Direction) ผู้นํา 

(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)  
 2. ความสําเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ 

(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกํากับติดตาม (Coordination and 
Control) และ การทํางานเป็นทีม (Teamwork)  

 3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) 
และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)  
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 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

3.5 

13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 1.5 
รวม 5 

 

ตัวชี้วัดที่ 13.1  ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

น้ําหนัก : ร้อยละ 3.5  

คําอธิบาย :  
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจ

บรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจ
การพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใช้การ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนา
องค์การ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 

 ข้อคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  
ประกอบด้วย 14 ข้อ ดังน้ี 

17. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
18. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าผู้บริหาร8 สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตาม

ยุทธศาสตร์ 
19. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา9 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพ่ือการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 
20. สภาพแวดล้อมการทํางาน10 ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
21. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
22. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน11 อย่าง

เพียงพอ 
23.  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นต้ังใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือให้ส่วนราชการบรรลุ

เป้าหมาย 
24. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การ

อย่างเหมาะสม 
25. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน12 ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับ

การสนับสนุนเพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
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26. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพ่ือช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงาน 

27. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการ
ทํางานที่มีคุณภาพดี 

28. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง13 ของสถานการณ์ภายนอก
ที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 

29. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามกีารนําการเรยีนรูจ้ากบุคลากรภายใน ผู้รับบรกิาร และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

30. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น 
 
หมายเหตุ : 
 8ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา 
 9ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา หรือ ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
ขึ้นอยู่กับระดับหรือตําแหน่งของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 10สภาพแวดล้อมการทํางาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่
เอ้ืออํานวยให้คนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย อาจเป็นได้ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ และ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทน
สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
 11อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดหาให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็น 
 12ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

 13ปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีความต่ืนตัว สามารถ
ยืดหยุ่นและปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ เช่น การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เป็นต้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
  การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
 

กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเทา่กับค่าเฉลีย่กลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP) ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 

1 X2 ≥ Xmax  1 X2  ≥ Xmax 
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กรณีที่ 1 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) 
ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเทา่กับค่าเฉลีย่กลาง 

 กรณีที่ 2 :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาํคญัต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ 

(GAP) ครั้งที่ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
2  

 

 

 
2 

 

 

3  3 X2 = X1 

4  4 
 

5 X2 ≤ X1  5 X2 ≤ ค่าเฉล่ียกลาง 
หมายเหตุ :   

X1  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 1  
   (1 – 15 ก.พ. 56) 

X2  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งที่ 2  
                                 (16 – 30 ก.ย. 56) 

Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1  
ของทุกส่วนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา 

 

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉล่ียกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจคร้ังที่ 1 
ผ่านระบบออนไลน์ 

เงื่อนไข :  
1. ตัวช้ีวัด 13.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติที่กําหนดไว้ (สามารถ           

ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบขั้นตํ่าของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้
คะแนนตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 1.0000 คะแนน เน่ืองจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการ
ประเมินผลได้ 

2. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งน้ี หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งที่
บุคลากรในองค์การมีความเห็นกับความสําคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังน้ัน หน่วยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 

 

ตัวชี้วัดที่ 13.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  

น้ําหนัก : ร้อยละ 1.5  
คําอธิบาย :  

 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการ
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พัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ได้
จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์การ 
เพ่ือกําหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเน้นดําเนินการในเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง 
นอกจากน้ีในการทําแผนต้องคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  ควรกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนดําเนินการครบถ้วน ตรงตามกําหนด
ระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การทําแผนที่ดีควรทําให้ครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญ
ที่จะต้องคํานึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าสถาบันอุดมศึกษามีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสาร
เป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังน้ี   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
2 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม

ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมลูปัจจยันําเข้าทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ หรือ ไม่ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

4 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับขอ้มูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  

5 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถ้วนตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์และผลการสํารวจคร้ังที่ 2  

เงื่อนไข : 
1. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่เป็นผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งที่ 1 มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา  

2. จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่ 2 : 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร/แผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดย
สถาบันอุดมศึกษาต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 พร้อมทั้ง
บันทึกในแผ่นซีดีรอม  ทั้งน้ี หากสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน 
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3. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ลดลงในประเด็นที่ตรงกับ
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การสถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนในตัวช้ีวัดน้ีเท่ากับ 5 

 
เกณฑ์การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 13 : 

การคํานวณตัวช้ีวัดที่ 13 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็น
การคํานวณจากค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักของตัวช้ีวัดที่ 13.1 และตัวช้ีวัด 13.2  ดังน้ี 

ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงนํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 
13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ

ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

3.5 SM1 (W1 x SM1) 

13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

1.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

โดยที่ : 
W หมายถึง นํ้าหนักของตัวช้ีวัด 
SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
i หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

      Wi  
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21 Ne

N
n




 

 

 
 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบสํารวจออนไลน์ (Survey Online) : 

  
 ผู้ตอบแบบสํารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อคําถาม  ทั้ งในส่วนความเห็น  และ 

ส่วนความสําคัญ 
- ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสํารวจต่อข้อคําถามในขณะที่ตอบ 

แบบสํารวจ 
- ความสําคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบสํารวจรู้สึกว่าข้อคําถามน้ันเป็นเรื่องสําคัญในขณะที่ตอบ

แบบสํารวจ 
 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่คํานวณได้ตามหลักสถิติ  ซึ่ง

สํานักงาน ก.พ.ร. ใช้สูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane เน่ืองจากเป็นหลักสถิติที่ยอมรับและ
นิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้ข้อมูลจํานวนข้าราชการจากรายงาน
ลักษณะสําคัญองค์การของสถาบันอุดมศึกษา  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการคํานวณ คือ  
 
 

  
  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  

(ใช้ที่ระดับความเช่ือมั่น = 95%) 
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจขั้น ตํ่าของแต่ละ

สถาบันอุดมศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบสํารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้ามาตอบแบบสํารวจได้ 1 ครั้ง ในแต่ละรอบ

การประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่กําหนดจํานวนขั้นตํ่าที่จะเข้าตอบแบบ
สํารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งน้ี หากข้าราชการเข้ามาตอบแบบสํารวจจํานวนมากเท่าไร 
จะทําให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และนําไปสู่การพัฒนาได้ดีย่ิงขึ้น 
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 หลักการประเมินจากการสํารวจ Organization Development Survey คือการทําให้ 
GAP น้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากร
ภายในองค์การ (Gap)  

ความสําคญั

คว
าม
เห็น

ด้ว
ย

 
 

 การให้คะแนนจะประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องค์การ และนํามาหาค่าเฉล่ียของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
 

 หรือ    

 
โดยที่  

x หมายถึง ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อคําถาม 
(ความเห็น หมายถึง ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสํารวจต่อข้อคําถามในขณะที่ตอบ
แบบสํารวจ) 

Y หมายถึง ค่าระดับความสําคัญของแต่ละข้อคําถาม 
(ความสําคัญ หมายถึง ผู้ตอบแบบสํารวจรู้สึกว่าข้อคําถามน้ันเป็นเรื่องสําคัญที่มี
ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อองค์การในขณะที่ตอบแบบสํารวจ) 

i หมายถึง ลําดับที่ของข้อคําถามที่กําหนดขึ้น 

 
 
 
 

"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเปน็กลไกสาํคัญสู่การพัฒนาองค์การ 
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อสถาบนัอุดมศึกษามากท่ีสดุ" 
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ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังต่อไปน้ี  
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development  Survey) ครั้งท่ี 1 (Pre-test) ผ่าน
ระบบสํารวจออนไลน์  

1 – 15 ก.พ. 56 

2. สกพร. ประมวลผล Organization Development  Survey และ
สถาบันอุดมศึกษาเข้าตรวจสอบผลการสํารวจผ่านระบบสํารวจออนไลน์  
เพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาองค์การ  

16 - 28 ก.พ. 56 

3. สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มท่ี 1 ให้ครบถ้วน และทันสมัย 
พร้อมท้ังบันทึกในแผ่นซีดีรอม และจัดส่งมายังสํานักงาน ก.พ.ร.  

ภายใน 1 เม.ย. 56 

4. สถาบันอุดมศึกษานําข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีสําคัญตามผลการสํารวจมา
จัดทําแผนพัฒนาองค์การ ซ่ึงประกอบด้วยแผนพัฒนาบุคลากร 
แผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ผลสํารวจครั้งท่ี 2 มี Gap 
ลดลง 

ก.พ. – มี.ค. 56  

5. สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ตามแบบฟอร์มท่ี 2 พร้อมท้ังบันทึกในแผ่นซีดีรอม 
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. 

 ภายใน 1 เม.ย. 56 

6. สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การเพ่ือลดส่วนต่าง
ระหว่างปัจจัยด้านระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน
องค์การ (Gap)  ท้ังเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และ
วัฒนธรรมองค์การให้ดีขึ้น 

ก.พ. – 15 ก.ย. 56 

7. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ครั้งท่ี 2  (Post-test) ผ่าน
ระบบสํารวจออนไลน์   

16 – 30 ก.ย. 56 
 

8. สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจ้งผลสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) ครั้งท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ
ต่อไป 

ภายใน 15 ต.ค. 56 

9. ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สถาบันอุดมศึกษา ในรอบ 12 เดือน 

ภายใน ธ.ค. 56 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ : กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท ์
1. นางสาววิริยา  เนตรน้อย 0 2356 9942 
2. นางมนัสสิรี  เจียมวิจิตร 0 2356 9999 ต่อ 8985 
3. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ต่อ 8916 
4. นางนิธินุช  จรุงเกียรติ 0 2356 9999 ต่อ 8804 

 
แนวทางการประเมินผล : 

การประเมินผล สถาบนัอุดมศกึษา 
ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

 เอกสารหลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าการดําเนินการ
ของตัวช้ีวัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดส่งรายงานลักษณะสําคญัขององค์การไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556  
และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย 

ตัวช้ีวัดที่ 11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

หลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าการดําเนินการของ
ตัวช้ีวัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 การเข้าตอบแบบสํารวจ Organization 

Development  Survey ผา่นระบบสํารวจ
ออนไลน์ ของข้าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา 
ได้ครบตามจํานวนตัวอย่างที่กําหนด 

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวช้ีวัด ประกอบกับจํานวนผู้เข้า
ตอบแบบสํารวจออนไลน์ไม่น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่กําหนด 

ตัวช้ีวัดที่ 12.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 13.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 
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การประเมินผล สถาบนัอุดมศกึษา 
ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัดที่ 11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

 เอกสารหลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าการดําเนินการ
ของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผล ได้แก่ 
 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากแผนฯ มีความ
ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม และ
สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ และผลการสํารวจคร้ังที่ 2  

ตัวช้ีวัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ตัวช้ีวัดที่ 12.2 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 เอกสารหลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าการดําเนินการ
ของตัวช้ีวัดดังกล่าวได้บรรลุผล ได้แก่  
 จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ

ของระบบสารสนเทศตามเกณฑ์การประเมิน 
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากเกณฑ์การให้

คะแนนของตัวช้ีวัด 
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ภาคผนวก 
 
 
 

ภาคผนวก 1  -  แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
 - แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์การ 
   
 ภาคผนวก 2     

- แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

 
 

 

 

 

 

รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
 

สถาบันอุดมศึกษา............................ 
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คําอธบิายการตอบคําถาม 
รายงานลักษณะสาํคญัขององค์การ  

 
 สถาบันอุดมศึกษาในที่น้ี หมายถึง “สถาบันอุดมศึกษา” ที่ดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี  
 การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาบทบาทหน้าที่ 

ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา 
 การตอบคําถามจะต้องพิจารณาถึงความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันทั้งในส่วนของลักษณะ

สําคัญขององค์การ และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคําถามบังคับที่สถาบันอุดมศึกษาต้องตอบคําถาม โดยมี

ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ัน ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อน้ัน ๆ แล้ว 
 คําถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคําถามที่สถาบันอุดมศึกษาต้องตอบคําถาม  แต่การ

ตอบคําถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดสถาบันอุดมศึกษายังไม่ ไ ด้ ดําเนินการ  
ให้สถาบันอุดมศึกษาตอบว่า “ยังไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดําเนินการ) 

 คํ าถามที่ สถาบันอุดมศึกษามีลั กษณะงานไม่ เ ก่ียวข้อง กับเรื่ อ ง น้ัน  ให้ตอบว่า 
“สถาบันอุดมศึกษามีลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับคําถามในข้อน้ี”  

 การตอบคําถาม ให้สถาบันอุดมศึกษาอธิบายบริบทที่สําคัญขององค์การที่เก่ียวข้องในแต่
ละคําถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคําถาม  
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ลักษณะสําคญัขององค์การ 

 
ลักษณะสําคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้าน

การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา ความสัมพันธ์ที่สําคัญภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององค์การแสดงบริบทเพ่ือให้เข้าใจสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น และเพ่ือช้ีนําและ
จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่สถาบันอุดมศึกษาควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 
ต่อไป 

กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี ้
 
1. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และความสัมพันธ์ที่สําคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพืน้ฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

(1) 
-  พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาคืออะไรบ้าง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 

(2)  
- วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาคืออะไร  

(3) 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สาย

งาน ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจําแนกตามประเภทของบุคลากร 
(ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว) (#) (ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา ณ วันปัจจุบันที่สถาบันอุดมศึกษาทําการประเมิน) 

(4) 
สถาบันอุดมศึกษามีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบ้าง ในการ

ให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 
(5) 

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุ
เฉพาะที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของสถาบันอุดมศึกษาเท่าน้ัน) 
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ข. ความสัมพนัธ์ภายใน ภายนอกองค์การ 

(6) 
โครงสร้างองค์การ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด (#) 

(7) 
สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์การที่เก่ียวข้องกันในการให้บรกิารหรือส่งมอบงานต่อกันมี

หน่วยงานใดบ้าง  
มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 

-  ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 

(8) 
-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือใครบ้าง (#) 
-  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ีมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ

อะไรบ้าง (#)  
-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 

 
 
2. ความท้าทายต่อองค์การ 
 
 เป็นการตอบคําถาม เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และระบบ
การปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
 
ก. สภาพการแข่งขัน 

(9) 
- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสถาบันอุดมศึกษาเป็นเช่นใด (ให้

สถาบันอุดมศึกษาตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา)   
- ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  
-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  
(10) 

- ปัจจัยสําคัญที่ทําให้สถาบันอุดมศึกษาประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคือ
อะไร  

- ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาคืออะไร  
(11) 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง 
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(12) 
ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 

 
ข. ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร ์

(13) 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาคืออะไร (#)  

- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

(14) 
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดผลการ

ดําเนินการที่ดีอย่างต่อเน่ืองมีอะไรบ้าง (#) 
 
 (15) 

ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 
 

 

 

 
************************** 
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แบบฟอรม์ที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา/
จังหวัด 

_____________________________________ ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน ____________________________________ 

 

  แผนพัฒนาบคุลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556                  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556 
 

ปัจจัยการสํารวจ คําถามการสํารวจ
ออนไลน์ 

Gap โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ * 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย/
ผลลัพธ์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

        

        

        

        

        

        

        
 

 
หมายเหตุ :     * ข้อมูลปัจจยันําเข้าในการจัดทําแผน ได้แก่ 
                     ผลการสํารวจที่มี Gap สูง  ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ 
                     ความท้าทายองค์การ ฯลฯ  
 
 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้บริหาร 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงนาม   .......................................................  ผู้บริหาร          วันที่อนุมัติ    ......................................... 
 

          (                                             ) 
                                    

 
 
 



คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
     

     
 

74 
 

 
 
 

แผนการดําเนนิงานตาม            แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556       แผนพัฒนาปรับปรงุวัฒธรรมองคก์าร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556 
 

โครงการ/กิจกรรมในการพฒันา………………………………………………………………………………………………… 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ภาคผนวก 2 
แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

 

 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานสารสนเทศ และระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  วัดจากผลการประเมิน
ของบุคลากรในองค์การ โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ซึ่ง
แบ่งการวัดเป็น 2 ส่วน คือ ระดับความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแต่ละส่วนแบ่งระดับการประเมิน 
(Scale) เป็นระดับ 1 – 10 (น้อยไปหามาก) 

ปัจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

Human Capital Survey 
HRM 1. ส่วนราชการ1 ของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล2 ท่ีชัดเจน และมีการส่ือสารให้
บุคลากรทราบ 

  
  
  

  
  
  

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของ
ข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ 

  

3. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว้ ซ่ึงทําให้อัตราการโอน/
ลาออกมีแนวโน้มลดลง 

  

4. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้าย
บุคลากรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ ความสามารถ 
และผลงาน 

  

5. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของ
ตนเอง 

  

HRD 6. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้อง
กับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

  

7. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําให้การปฏิบัติงาน
บรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

8. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีข้ึน เช่น การสอนงาน 
(Coaching) เป็นต้น 

  

9. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ 

  

10. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้า
มีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
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ปัจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

Information Capital Survey 
System 11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ3 ของส่วนราชการมีความ

พร้อมใช้งาน4 ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  

12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 

  

Database 13. ข้อมูลและสารสนเทศ5 ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้
ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้า 

  

14. ฐานข้อมูล6 ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้รวดเร็ว 

  

15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการ
สื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่อง
ของวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good Practices) 

  

Network 16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์7 (Network) ของ
สถาบันอุดมศึกษา ช่วยอํานวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

  

Organization Climate Survey 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ (Alignment) 
ทิศทางของ
องค์การ 
(Direction) 

17. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ   

ผู้นํา 
(Leadership) 

18. ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าผู้บริหาร8 สามารถบริหารจัดการ
องค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์ 

  

19. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา9 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่าง
อิสระ เพ่ือการพัฒนาองค์การให้ดีข้ึน 

  

วัฒนธรรม และ
บรรยากาศในการ
ทํางาน 
(Culture & 
Climate) 

20. สภาพแวดล้อมการทํางาน10 ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้า
ทํางานอย่างมีความสุข 

  

21. ปริมาณงานท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับ
เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

  

22. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ี
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน11 อย่างเพียงพอ 
 

  

ความสําเร็จขององค์การ (Execution) 
ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี 
(Accountability) 

23. ข้าพเจ้ามีความมุ่งม่ันต้ังใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 
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ปัจจัยการสํารวจ คําถาม ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ 
 
1                     10 
น้อย                มาก 

 
1                     10 
น้อย                มาก 

การจูงใจ 
(Motivation) 

24. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่อง
ชมเชยบุคลากรท่ีทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม 

  

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน และ
การกํากับติดตาม 
(Coordination & 
Control) 

25. ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน12 ได้ตลอดเวลา รวมท้ังได้รับการสนับสนุน
เพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จ 

  

26. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตาม
ความคืบหน้าของงาน เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

การทํางานเป็นทีม 
(Team) 

27. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการทํางานท่ีมีคุณภาพดี 

  

การสร้างสิ่งใหม่  (Renewal) 
การปรับตัวให้ทัน
กับสถานการณ์
ภายนอก 
(External 
Orientation) 

28. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง13 ของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการ
บรรลุภารกิจ 

  

การสร้าง
นวัตกรรม และการ
เรียนรู้ 
(Innovation & 
Learning) 

29. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนําการเรียนรู้จาก
บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอนทํางานให้ดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

  

30. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วย
ให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ ๆ และ
มีประสบการณ์มากข้ึน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


