สิ่งที่สงมาดวย 2
แนวทางการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.1 การจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และเอกสารประกอบ
 การจัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และเอกสารประกอบ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ดาวนโหลดตัวอยางจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. ไดที่
“http://www.opdc.go.th > ศู น ย ค วามรู > คู มื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ 2549-2557”
โดยรายละเอี ย ดและจํ า นวนของตั ว ชี้ วั ด ในเอกสารประกอบ เป น ไปตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
 การระบุ ระยะเวลาการลงนามในคํารับรองการปฏิ บัติร าชการฯ ตามสิ่งที่ สงมาด วย 4 ข อ 6
วรรคสอง ให นั บ ระยะเวลาไม เ กิ น 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานํ า ส ง คํ า รั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ อ ธิ ก ารบดี แ ละนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามแล ว ไปยั ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา/กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา/กระทรวงวัฒนธรรม แลวแตกรณี
ทั้งนี้ตองไมเกินกวาวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.2 การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ
 สถาบันอุดมศึกษานําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพรอมเอกสารประกอบ
เสนออธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 2 ชุด
 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพรอมเอกสารประกอบ
ทีอ่ ธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลวทั้ง 2 ชุด ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ กษา (สกอ.) เพื่ อนํ าเสนอเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาพิ จ ารณาลงนาม
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตอไป
 สกอ. ส ง คื น คํ า รั บ รองพร อ มเอกสารประกอบที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ลงนามเรี ย บร อ ยแล ว จํ า นวน 1 ชุ ด ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และดํ า เนิ น การส ง สํ า เนาคํ า รั บ รอง
การปฏิบัติร าชการของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห งพรอมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถวนแล ว
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
 สําหรับสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหนําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาพรอมเอกสารประกอบที่อธิการบดี และนายกสภาสถาบันฯ ลงนามเรียบรอย
แลวทั้ง 2 ชุด เสนอปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แลวแตกรณี

2
เพื่อพิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตอไป พรอมนี้ ขอให
สถาบันจัดสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพรอมเอกสารประกอบที่ลง
นามครบถวนแลว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุดดวย

ขั้นตอนการจัดทําเอกสารและการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. จะใช ข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของ
สถาบันอุดมศึกษา จากหนวยงานตางๆ ดังนี้
ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1
นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล
และภารกิจหลักของกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 2

แหลงขอมูล/
หนวยงานผูใหขอมูล/
แนวทางการดําเนินการ
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
กระทรวงตนสังกัด
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการ
(สํานักงานปลัดกระทรวง)
ใชผลคะแนนจากตัวชี้วัด
“นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง/กรม”
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการ

3
แหลงขอมูล/
ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา
หนวยงานผูใหขอมูล/
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
ภารกิจหลักของสํานักงาน
(สกอ.)
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใชผลคะแนนจากตัวชี้วัด
“นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง/กรม”
(เฉพาะตัวชี้วัดที่เปนภารกิจหลักระดับ
กรมของ สกอ.)
ตัวชี้วัดที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเกี่ยวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

แนวทางการดําเนินการ

ขอมูลผลการประเมินคุณภาพ
(1) สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแนวทาง
การศึกษาภายในสถานศึกษา
การจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา ตามองคประกอบ
การศึกษาภายใน ของคูมือการประกันคุณภาพ
คุณภาพและตัวบงชี้ที่ใชประเมิน
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
คุณภาพตามองคประกอบจากระบบ
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2553 และจัดทํา
CHE QA Online (ทั้งตัวบงชี้ของ สกอ.
รายงานประจําปที่เปนรายงานผลการประเมิน
และ สมศ.)
คุณภาพภายในผานระบบ CHE QA Online
ที่ครบถวนทั้งตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) โดย
 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบ
การเปด – ปดภาคการศึกษาตามรอบ
ปการศึกษาเดิม (มิถุนายนถึงพฤษภาคมของ
ปถัดไป) ตองจัดทํารายงานเขาสูระบบฯ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบ
การเปด–ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน
(สิงหาคมถึงกรกฎาคมของปถัดไป) ตองจัดทํา
รายงานเขาสูระบบฯ ใหแลวเสร็จภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
ที่จะใชระบบการเปด – ปดภาคการศึกษา
ตามอาเซียนตองแจง สกอ. ใหทราบ เพื่อรองรับ
การดําเนินงานผานระบบ CHE QA Online
(2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานขอขอมูล
ผลคะแนนผลการดําเนินการจาก สกอ.

ตัวชี้วัดที่ 4
ขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจที่
(1) สถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลในแบบฟอรมที่
คุณภาพการใหบริการ
ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
1-5 โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม
4.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
รายละเอียดของการสํารวจความพึงพอใจของ

4
ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา

แหลงขอมูล/
หนวยงานผูใหขอมูล/
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด

บัณฑิต
4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ตอสถาบันอุดมศึกษา

แนวทางการดําเนินการ
ผูใชบัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดทางเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่
“ http://www.opdc.go.th >
ศูนยความรู > คูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ
2549-2557”
ทั้งนี้ ขอใหผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลได
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ
ของขอมูลกอนจัดสงดวย
(2) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสงขอมูลดังกลาวใน
รูปแบบของไฟลขอมูลหรือแผนบันทึกขอมูลให
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2557
หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวัน
จัดเก็บขอมูลเพื่อกรอกลงแบบฟอรม
เปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ทําใหไมสามารถสงขอมูลไปยังสํานักงาน
ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่กําหนด ขอให
สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ
เนื่องจากหากสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูล
ลาชากวากําหนด จะทําใหเกิดปญหาในการ
จัดเก็บขอมูลภาคสนาม และคะแนนของ
ตัวชี้วัดทีส่ ถาบันอุดมศึกษาจะไดรับจะเทากับ
1.0000 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 5
การเบิกจายเงินงบประมาณ

ขอมูลจากกรมบัญชีกลาง

ตัวชี้วัดที่ 6
การประหยัดพลังงาน

ขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

(1) สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามรายละเอียด

ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 “คําอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557”
(2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานขอขอมูล
ผลการดําเนินการจากกรมบัญชีกลาง

(1) สถาบันอุดมศึกษาทําการบันทึกขอมูลรายงาน
ผานเว็บไซต
http://www.e-report.energy.go.th

5
ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา

แหลงขอมูล/
หนวยงานผูใหขอมูล/
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด

แนวทางการดําเนินการ
ตามที่ สนพ. กําหนด โดย สนพ. จะพิจารณา
จากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2
ชนิด คือ ดานไฟฟา และดานน้ํามันเชื้อเพลิง
ของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตาม
สิ่งที่สงมาดวย 5 “คําอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557”
(2) สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานขอขอมูลคะแนน
ผลการดําเนินการจาก สนพ.

…………………………………………………….

