
 
แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการของสถาบันอุดมศึกษา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 

1. แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 มีขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

 

1. สถาบันอุดมศึกษา จัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
พร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร.ที่ www.opdc.go.th >  
ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ 2549-2556 โดย
รายละเอียดและจํานวนของตัวช้ีวัดในเอกสารประกอบ เป็นไปตามกรอบการประมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2. สถาบันอุดมศึกษา นําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสาร
ประกอบ เสนออธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 2 ชุด 

3. สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสาร
ประกอบที่ลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ชุดให้ สกอ. เพ่ือนําเสนอเลขาธิการ สกอ. พิจารณาลงนามในคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

4. สกอ. จะดําเนินการส่งสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละ
สถาบัน พร้อมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

 

สําหรับสถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้นําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่อธิการบดี และนายกสถาบันลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ชุด 
เสนอปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาลงนาม 
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป พร้อมน้ี ให้สําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด 
 

ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการตามแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556  
 

2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานจากกระทรวงต้นสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 
และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด ได้แก่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน โดยไม่มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ณ ที่ ต้ัง 
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยจําแนกเป็น 2 กรณีหลัก ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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1. กรณีตัวช้ีวัดที่ใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 
 

- สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามแนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 
พ.ศ. 2555 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลแต่ละองค์ประกอบจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษารายงานผ่านระบบ CHE QA Online ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 

 

2. กรณีตัวช้ีวัดที่ใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพ  
 

2.1 สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้ดําเนินการสํารวจผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ 5 และ 6 
คือ “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต” และ“ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา” มีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

 

(1) สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 1-5 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายละเอียดของการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ได้ทางเว็บไซด์ของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th > ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ประจําปีงบประมาณ 2549-2556  ทั้งน้ี ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทําข้อมูลได้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจัดส่งด้วย 

(2) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลหรือแผ่นบันทึก
ข้อมูลให้สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556  

 

หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันจัดเก็บข้อมูลเพ่ือกรอกลงแบบฟอร์มเป็นวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ทําให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในเวลาที่กําหนด สถาบันอุดมศึกษา 
ควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ เน่ืองจากหากสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากําหนด จะทําให้เกิดปัญหา
ในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และคะแนนของตัวช้ีวัดที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับจะเท่ากับ 1.0000 คะแนน 

 

2.2 กรมบัญชีกลาง เป็นเจ้าภาพตัวช้ีวัดที่ 7 คือ “ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ” รายละเอียดแนวทางการดําเนินงานตามคู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ 8 คือ “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” มีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

 

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งผลการดําเนินงานในแต่ละระดับคะแนนของตัวช้ีวัดให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ตามระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 

(1) ระดับคะแนนที่ 1 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556  
(2) ระดับคะแนนที่ 2 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  
(3) ระดับคะแนนที่ 3 – 5 ถึงสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่  

31 มกราคม 2557 
 

2.3 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นเจ้าภาพตัวช้ีวัดที่ 9 คือ “ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน” มีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 

 

สถาบันอุดมศึกษาทําการบันทึกข้อมูลรายงานผ่านเวบไซต์ www.e-report.energy.go.th 
ตามที่กําหนด โดย สนพ. จะพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือด้านไฟฟ้า และด้าน 
นํ้ามันเช้ือเพลิงของสถาบันอุดมศึกษา 
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2.4 สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพตัวช้ีวัดที่ 11 12 และ 13 (กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
ไม่เลือกดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา) คือ “ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาบุคลากร” “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ” และ “ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร” รายละเอียดแนวทางการดําเนินการตามคู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัด 

............................................ 
 

 
 
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 
สํานักงาน ก.พ.ร  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 9999  ต่อ  9941, 8869 


