
MU Strategies 2016 - 2019
 Excellence in research with global and social impact

 Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates

 Excellence in professional service and social engagement

 Excellence in management for sustainable organization



Excellence in management for sustainable organization
Indicator Counting Unit

Target

2016 2017 2018 2019

4.1 The level of personnel commitment (talent group only).
level

(out of 10)
7 8 8.5 9

4.2 The number of departments where income is higher than expenses. department 12 15 16 20

4.3 The expenses ratio is consistent with the investment plan. percentage 95 95 95 95

4.4 The level of user satisfaction toward information technology system of the 
university.  

level
(out of 5)

4.0 4.1 4.2 4.3

4.5 The percentage of departments which pass the green university criteria Percentage
25

(10 out of 40)
50

(20 out of 40)
80

(32 out of 40)
100

(40 out of  40)

4.6 The number of departments indicated by EdPEX points.
department
≥200 points
≥300 points

7
2

9
3

11
4

13
5

4.7 The level of university brand awareness among internal/ external individuals.
level

(out of 5)
3.5 4 4 4

Strategy IV: 



Target organizations - First Phase
15 Faculties

• Faculty of Environment and Resource Studies

• Faculty of Engineering

• Faculty of Graduated Studies

• International College

• Institute of Nutrition

• College of Music

• Faculty of Medical Technology

• Library and Knowledge Center

• Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 

• Faculty of Science

• Faculty of Public Health

• Faculty of Tropical Medicine

• Faculty of Dentistry

• Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Kanchanaburi campus

Salaya campus Phyathai campus

Bangkok Noi campus

• Kanchanaburi campus office



Evaluation Criteria for Becoming 
an Eco University

• Material

• Energy

• Water

• Waste

• Building

• Greenhouse Gas

Passing of at least 60% of the six evaluation indicators is required to meet the eco university 
standard. 



Work plan according to the eco 
university indicators



First Indicator: Material
Evaluation 

Criteria
Score Indicator Evaluation Details Result

Materials

1 Having purchasing
inventory in the 
organization

 No records of purchased
materials available. 
(If it is checked  , please skip to Energy 
criteria)

 Having reference of eco-friendly 
product purchasing available, but not 
related to the actual materials used

 Having reference of eco-friendly 
product purchasing available, and is 
related to the actual materials used

 Having specific purchasing criteria 
in terms of reference (TOR)

2 Purchasing eco-friendly
products or services 
using least 1% of 
overall procurement 
budget. 

 No records of purchasing eco-
friendly products or services

 Eco-friendly products or services 
have been purchased using at least 
1% of total procurement budget.

 Having reference or plan of eco-
friendly products purchasing

3 Purchasing eco-friendly
products or services 
using at least 5% of 
overall procurement 
budget. 

 Eco-friendly products or services 
have been purchased using at least 
5% of total procurement budget.



Second Indicator: Energy
Evaluation 

Criteria
Score Indicator Evaluation details Result

Energy

1 Having record of energy 
consumption available

 No data of energy 
consumption available 
(If it is checked  , please 
skip to Water criteria)

 Having record of energy consumption

2 Set the target of reducing 
energy consumption, or 
increasing energy 
consumption efficiency. At 
least 50% of the proposed 
plan have been 
accomplished.

 No targets of reducing 
energy consumption, or 
increasing energy 
consumption efficiency 
(If it is checked  , please 
skip to Water criteria)

 Set the target to reduce energy consumption, 
or to increase energy consumption efficiency

 Having campaigns and public relation of 
energy saving (attach pictures)

 Applying energy saving equipment

 Organizing other activities to promote energy 
saving in the faculty (attach pictures)

 At least 50% of the energy consumption 
reduction plans has been accomplished.

3 Implement either energy 
reduction activities or 
measures or increase 
energy consumption 
efficiency. The result is 
achieved according to the 
set target.  

 Implement either energy reduction activities 
or measures or increase energy consumption 
efficiency plan. The project results reach the  set 
target (attach pictures)



Third Indicator: Water
Evaluation 

Criteria
Score Indicator Evaluation details Result

Water

1 Having record of water usage 
available

 No data of water usage 
available. 
(If it is checked  , please skip 
to Waste criteria)

 Having record of water usage

2 Set the target of water usage 
reduction or increasing water 
usage efficiency. At least 50% 
of the set target is achieved.

 No targets of reducing 
water usage or increasing 
water usage efficiency (If it is 
checked  , please skip to 
Waste criteria)

 Set the target to reduce water usage 
or to increase water usage efficiency 

 Having campaigns and public relation 
about saving water (attach pictures)

 Use water-saving equipment

 Organize other activities to promote 
water-saving in the faculty (attach 
pictures)

 At least 50% of set target in reducing 
water usage or increasing water usage 
efficiency has achieved.

3 Implement activities in order 
to promote reduction in water 
usage or increasing water 
usage efficiency. The result is 
achieved according to the set 
target.  

 Implement activities in order to 
promote reduction in water usage or 
increasing water usage efficiency. The 
result is achieved according to the set 
target (attach pictures).



Fourth Indicator: Waste
Evaluation 

Criteria
Score Indicator Evaluation details Result

Waste

1 Having activities or 
campaigns to promote 
waste reduction for 
both organizational 
personnel and the 
public

□ No activities or campaigns to 

promote waste reduction for 
both internal and external 
individuals 
(If it is checked  , please skip 
to Building criteria)

□ Having a set policy to reduce waste in 

the organization. Communicate this to 
the organizational personnel and the 
public

□ Having activities or campaigns to 

promote waste reduction for 
organizational personnel and the public

2 Implement activities or 
campaign to promote 
waste separation 
within the organization

□ No activities or campaign to 

promote waste separation 
within the organization
(If it is checked  , please skip 
to Building criteria)

□ Having set policy to reduce waste

□ Having clear guidelines and 

procedures

□ Having activity or campaign to 

promote waste separation

3 Implement activities or 
projects that promote 
reuse or recycle

□ Having “Reuse “ or “Recycle” activities 

or campaigns and information boards

□ Using refilled containers



Fifth Indicator: Building
Evaluation 

Criteria
Level Indicator Evaluation Details Result

Building

1 Set the target for developing green 
building

 No target to develop green 
building plan.
 (If it is checked  please skip to 
greenhouse gas topic)

 Having set target to develop 
green building

2 Implement activities or plans to 
develop green building with at 
least 50% of the set target 
reached.

 No activities or operations to 
develop green building.
(If It is checked  please skip to 
greenhouse gas topic)

 Implement activities or plan to 
develop green building with at least 
50% of set target reached

3 Implement activities or plans to 
develop green building with the 
set target reached

 Implement activities or plan to 
develop green building with the set 
target reached.



Sixth Indicator: Greenhouse Gas
Evaluation 

Criteria
Level Indicator Evaluation details Result

Greenhouse 
gas

1 Implement activities or 
projects to disseminate 
knowledge regarding 
reduction in greenhouse gas 
emission.

 No activities or projects have 
been set to disseminate knowledge 
regarding reduction in greenhouse 
gas emission.
( If it is checked , end the 
evaluation)

 Set the activities or standard to 
reduce the greenhouse gas efficiently
 Launching campaigns/advertisement 
to disseminate the knowledge about the 
reduction in greenhouse gas emission.
 Organizing activities or project to 
disseminate the knowledge about 
reduction in greenhouse gas emission.

2 Establish an inventory of the 
products that produce the 
greenhouse gas. 
(Organization’s Carbon 
Footprint)

 No inventory of the products that 
produce the greenhouse gas 
(Organization’s Carbon Footprint).

 Recording the data of greenhouse gas 
emission as a result of activities in the 
workplace

 Arrange the list of products that 
produce the greenhouse gas 
(Organization’s Carbon Footprint).

 Staff or related personnel are aware 
of the information and how to 
calculate or measure greenhouse gas 
emission as a result of activities in the 
workplace

3 Having set target to reduce 
the greenhouse gas emission 
with at least 50% of the set 
target achieved.

 Having set target to reduce the 
greenhouse gas emission with at least 
50% of the set target achieved.





แบบฟอร์มการประเมินตามตัวชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) 
 

1 
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน เกณฑ์ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการประเมิน คะแนนทีไ่ด ้
วัตถุดิบ 1 มีการจัดท าบญัชีรายการการซื้อพัสดุ

ที่ใช้ภายในองค์กร 
  ไม่มีการจัดท าบัญชีรายการ

การซื้อพัสดุที่ใช้ภายใน
องค์กร 

(หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้อพลังงาน) 

 

  มีเอกสารแสดงรายการจัดซื้อจัดสินค้าหรือบริการที่
เ ป็ นมิ ต รกั บสิ่ ง แ วดล้ อมที่ ร ะบุ ร า ยละ เอี ย ด 
คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าแต่ไม่สอดคล้องกับ
พัสดุที่ใช้จริงภายในส่วนงาน 

  มีเอกสารแสดงรายการจัดซื้อจัดสินค้าหรือบริการที่
เ ป็ นมิ ต รกั บสิ่ ง แ วดล้ อมที่ ร ะบุ ร า ยละ เอี ย ด   
คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่สอดคล้องกับพัสดุ           
ที่ใช้จริงภายในส่วนงาน  

  มีการก าหนดเกณฑ์ข้อมูลก าหนดเกี่ยวการจัดซื้อจัด
จ้างระบุไว้ที่ TOR 

 

 

2 มีการจัดซื้อจัดสินค้าหรือบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย
ร้อยละ 1 ของงบประมาณการจดัซื้อ
จัดจ้างทัง้หมด 

  ไม่มีการจัดซื้อจัดสินค้าหรือ
บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้อพลังงาน) 

 
 

  มีการน าหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดสินค้าหรือบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมาด าเนนิการจัดซื้ออย่างน้อย
ร้อยละ 1 ของงบประมาณการจดัซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

  มีเอกสารหรือแผนซื้อจัดสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

 

3 มีการจัดซื้อจัดสินค้าหรือบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย
ร้อยละ 5  ของงบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 

   มีการน าหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดสินค้าหรือบริการ             
ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ 5                 
ของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
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2 
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน เกณฑ์ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการประเมิน คะแนนทีไ่ด ้
พลังงาน 1 มีการจัดท าฐานข้อมูลการใช้พลงังาน

ภายในองค์กร 
  ไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณ

การใช้พลังงานภายใน
องค์กร 

(หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้อน้ า) 

 

  มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร
เป็นฐานข้อมูล 

 

 

2 มีการตั้งเป้าหมายการลด หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ          
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย            
ได้ไม่อย่างน้อยร้อยละ 50 

  ไม่มีการตั้งเป้าหมายการลด
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานภายในองค์กร 

(หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้อน้ า) 

 

  มีการตั้งเป้าหมาย การลดการใช้พลังงานหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

  มีการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน (เอกสารแนบรูปถ่าย)  

  มีการน าอุปกรณ์ไฟฟา้ที่ประหยัดพลังงานมาใช้ 
  จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าภายในส่วนงาน (เอกสารแนบรูปถ่าย) 
  ผลการด าเนินงานกิจกรรมลดการใช้พลังงานหรือ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานบรรลุเป้าหมายได้
อย่างน้อยร้อยละ 50 

 
 

3 ด าเนินกิจกรรม หรือมาตรการลด
ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ห รื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมี
ผลกา รด า เนิ น ง าน เป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  

   มีการด าเนินกิจกรรม หรือมาตรการลดการใช้
พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ       
มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(เอกสารแนบรูปถ่าย) 
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3 
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน เกณฑ์ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการประเมิน คะแนนทีไ่ด ้
น้ า 1 มีการจัดท าฐานข้อมูลการใชน้้ า

ภายในองค์กร 
 
 

  ไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณ
การใช้น้ าภายในองค์กร 

(หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้อกากของเสีย) 

 
 

  มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ าภายในองค์กรเป็น
ฐานข้อมูล 

 

 
 
 
 
 

2 มีการตั้ ง เป้ าหมายการลด หรือ               
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า และ            
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 

  ไม่มีการตั้งเป้าหมายการลด
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้น้ าภายในองค์กร 

(หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้อกากของเสีย) 

 

  มีการตั้งเป้าหมายการลดหรือเพิ่มประสิทธิภาพ             
การใช้น้ าภายในองค์กร  

  มีการรณรงค์/ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการประหยัดน้ า 
(เอกสารแนบรูปถ่าย) 

  มีการน าอุปกรณ์ที่ประหยดัน้ ามาใช้ 
  จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ช่วยลดปริมาณการใชน้้ าภายใน

ส่วนงาน (เอกสารแนบรูปถ่าย) 
  ผลการด าเนนิงานกิจกรรมหรือมาตรการลดการใช้น้ า

บรรลุเป้าหมายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 
 
 

3 ด าเนินกิจกรรม หรือมาตรการลด
ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ห รื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ า และมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้  
 

   มีการด าเนินกิจกรรม หรือมาตรการลดการใชน้้ าหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า และมีผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ (เอกสารแนบรูปถา่ย) 
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4 
 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน เกณฑ์ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการประเมิน คะแนนทีไ่ด ้
กากของเสีย 1 ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการเพื่อ

การรณรงค์การลดปริมาณขยะให้กับ
บุคลากรภายใน และภายนอก
องค์กร  

  ไม่มีด า เนินกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อการรณรงค์
การลดปริมาณขยะให้กับ
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น  แ ล ะ
ภายนอกองค์กร 

(หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้ออาคาร) 

 

  มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรณรงค์ลดปริมาณ
ขยะและกากของเสียภายในส่วนงานงานแจ้งให้
บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ทราบ 

  มีการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการเพื่อการรณรงค์
การลดปริมาณขยะให้กับบุคลากรภายใน และ
ภายนอกองค์กร 

 
 

 

2 ด าเนินกิจกรรม หรือส่งเสริมให้มี           
การคัดแยกขยะภายในองค์กร 

  ไม่มีด าเนินกิจกรรม หรือ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะภายในองค์กร 

 (หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้ออาคาร) 

 

  มีมาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย
ภายในส่วนงาน 

  มีการก าหนดขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจนอย่างถูกต้องครบถ้วน 

  มีการด าเนินกิจกรรม หรือส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะภายในองค์กร 

 
 

3 ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการที่มี
การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 
หรือเวียนใช้ (Recycle) 

   มีจัดกิจกรรมและรณรงค์เพื่อส่งเสริมการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือเวียนใช้ใหม่ (Recycle) 
และมีการบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

  มีการ เลื อกใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ต่ า ง  ๆ              
ที่สามารถเติมใหม่ทดแทนบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง 
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ตัวชี้วัด ระดับคะแนน เกณฑ์ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการประเมิน คะแนนทีไ่ด ้
อาคาร 1 มีการตั้ง เป้าการด าเนินกิจกรรม             

เพื่อการปรับปรุงอาคารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

  ไม่มีการตั้งเป้าหมายการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อการ
ปรับปรุงอาคารที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้อก๊าซเรือนกระจก) 

 
 
 

  มีเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมเพื่อการปรับปรุง
อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 

2 ด าเนินกิจกรรม หรือมาตรการการ 
เพื่อการปรับปรุงอาคารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 50 

  ไม่มีการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุผลตามเป้าหมายการ
ปรับปรุงอาคารที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(หากท าเครื่อง  ให้ข้ามไปท า
ในหัวข้อก๊าซเรือนกระจก) 

 
 

  มีการด าเนินกิจกรรม หรือมาตรการการเพื่อ       
การปรับปรุงอาคารที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม      
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อยา่งน้อยร้อยละ 50 

 
 
 

3 ด าเนินกิจกรรม หรือมาตรการการ
เพื่อการปรับปรุงอาคารที่เปน็มติรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

   มีการด า เนินกิจกรรม หรือมาตรการการเพื่ อ             
การปรับปรุงอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้            
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ตัวชี้วัด ระดับคะแนน เกณฑ์ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการประเมิน คะแนนทีไ่ด ้
ก๊าซเรือน
กระจก 

1 ด า เนินกิ จกรรม  หรื อ โครงการ
เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการลด
ปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  ไม่มีด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการเผยแพร่ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(หากท าเครื่อง  จบการ
ประเมินตัวชีว้ัด) 

 

  มีมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อลดปริมาณ              
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพการ
สูงสุด 

  มีการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่
ความรู้ที่ เกี่ยวกับการลดปริมาณ การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

  มีการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการเผยแพร่ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

 

2 ด าเนินการจัดท าบัญชีรายการการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
(คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร) 

  ไม่มีด าเนินการจัดท าบัญชี
รายการการปล่อยก๊าซเรือน
ก ร ะ จ ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
(คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร) 

 

  มีการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ในส านักงาน 

  มีการด าเนินการจัดท าบัญชีรายการการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร) 

  ผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานต้องทราบข้อมูลและวิธีการ
ค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
ส านักงาน 

3 มีการตั้งเป้าหมายการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร และมีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 

   มีการตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร และมีผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างน้อยร้อยละ 50 

 คะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน  
 ร้อยละของคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินเมื่อเทียบกับคะแนนเตม็ (คะแนนเต็ม 18 คะแนน)  
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รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม 

1. ให้ส่วนงานกรอกรายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดในแต่ละระดบัคะแนน ตามความเป็นจริงที่ส่วนงานได้ปฏบิัติได้ (หากระดับคะแนนใดส่วนงานยังมิได้มีการ

น าไปปฏบิัติให้เว้นว่างไว้) ส่วนงานควรมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อยืนยันในผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบตัิจริงในแต่ละระดับคะแนนของตัวชี้วัดต่างๆ 

2. จากรายละเอียดผลการด าเนนิงานที่กรอกในข้อ (1) ให้ส่วนงานท าการกรอกระดับคะแนนที่ได้ตามที่ได้มีการปฏิบัติจริงลงในช่องคะแนนที่ได้ ซึ่งคะแนนดังกลา่วจะสอดคล้อง

กับผลการด าเนินงานในข้อ (1) 

3. ให้ส่วนงานรวบรวมคะแนนทีไ่ดใ้นแต่ละตัวชี้วัดในช่องคะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน  

4. ส่วนงานคิดร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมินเมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม ดังนี ้

ร้อยละของคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินเมื่อเทียบกับคะแนนเตม็ = (ผลรวมคะแนนที่ไดจ้ากการประเมิน/18)*100 

5. ส่วนงานที่ถือว่าผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเป็นมหาวทิยาลัยเชิงนิเวศน์ ต้องได้รับผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนเิวศน์ 6 ตัวชี้วัดไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
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