
แนวทางการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
1. แนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1.1 การจัดท าเอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ และเอกสารประกอบ 

 การจัดท าเอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ และเอกสารประกอบ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ดาวน์โหลดตัวอย่างจากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ไดท้ี่  

“http://www.opdc.go.th > ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ 2549-2557” 

โดยรายละเ อียดและจ านวนของตัวชี้ วัดในเอกสารประกอบ เป็นไปตามกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 การระบุระยะเวลาการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อ 6  
วรรคสอง ให้นับระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่สถาบันอุดมศึกษาน าส่งค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการฯ ที่อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1.2 การลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 

 สถาบันอุดมศึกษาน าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ 
เสนออธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 2 ชุด 

 สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ
ทีอ่ธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ชุด ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือน าเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาลงนาม 
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 สกอ. ส่งคืนค ารับรองพร้อมเอกสารประกอบที่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ลงนามเรียบร้อยแล้วจ านวน 1 ชุดให้สถาบันอุดมศึกษา และด าเนินการส่งส าเนาค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพร้อมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ว 
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

 ส าหรับสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้น าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่อธิการบดี และนายกสภาสถาบันฯ ลงนามเรียบร้อย
แล้วทั้ง 2 ชุด เสนอปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี 
เพ่ือพิจารณาลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป พร้อมนี้ ขอให้
สถาบันจัดส่งส าเนาค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่ลง
นามครบถ้วนแล้ว ให้ส านักงาน ก.พ.ร. จ านวน 1 ชุดด้วย 

 
 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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ขั้นตอนการจัดท าเอกสารและการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

 

2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักงาน ก.พ.ร .  จะใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
สถาบันอุดมศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศกึษา 
แหล่งข้อมลู/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
และภารกิจหลักของกระทรวง 

กระทรวงต้นสังกัด 
(ส านักงานปลัดกระทรวง) 
ใช้ผลคะแนนจากตัวช้ีวัด 
“นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง/กรม” 

ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
ภารกิจหลักของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
ใช้ผลคะแนนจากตัวช้ีวัด 
“นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง/กรม” 
(เฉพาะตัวช้ีวัดที่เป็นภารกิจหลักระดับ
กรมของ สกอ.) 

ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ข้อมูลผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมิน

(1) สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามแนวทาง 
การจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศกึษา 
แหล่งข้อมลู/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในเกี่ยวกับการบริหารและ 
การจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ 8 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในเกี่ยวกับระบบและกลไก 
การประกันคณุภาพ 

คุณภาพตามองค์ประกอบจากระบบ 
CHE QA Online (ท้ังตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
และ สมศ.)  

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2553 และจัดท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online  
ที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งช้ีของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.) โดย 

 ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบ 
การเปิด – ปิดภาคการศึกษาตามรอบ 
ปีการศึกษาเดิม (มิถุนายนถึงพฤษภาคมของ 
ปีถัดไป) ต้องจัดท ารายงานเข้าสู่ระบบฯ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 

 ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบ 
การเปิด–ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
(สิงหาคมถึงกรกฎาคมของปีถัดไป) ต้องจัดท า
รายงานเข้าสู่ระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา 
ที่จะใช้ระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษา 
ตามอาเซียนต้องแจ้ง สกอ. ให้ทราบ เพื่อรองรับ
การด าเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online 

(2) ส านักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมลู 
ผลคะแนนผลการด าเนินการจาก สกอ. 

ตัวช้ีวัดที่ 4 
คุณภาพการให้บริการ 
4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 
4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจท่ี
ด าเนินการโดยส านักงานสถติิแห่งชาติ 

(1) สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 
1-5 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายละเอียดของการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและนสิิตนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ท่ี 

“ http://www.opdc.go.th >  
ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2549-2557” 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมลูได้
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
ของข้อมูลก่อนจัดส่งด้วย 

(2) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมลูดังกล่าวใน
รูปแบบของไฟล์ข้อมลูหรือแผ่นบนัทึกข้อมูลให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2557 

หากสถาบันอุดมศึกษาก าหนดวัน
จัดเก็บขอมูลเพื่อกรอกลงแบบฟอร์ม 
เปนวันรับพระราชทานปรญิญาบตัร 

http://www.opdc.go.th/
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ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศกึษา 
แหล่งข้อมลู/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการด าเนินการ 

ท าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด ขอให้
สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ 
เนื่องจากหากสถาบันอุดมศกึษาจัดส่งข้อมูล
ล่าช้ากว่าก าหนด จะท าให้เกิดปัญหาในการ
จัดเก็บข้อมลูภาคสนาม และคะแนนของ
ตัวชี้วัดทีส่ถาบันอุดมศึกษาจะได้รับจะเท่ากับ 
1.0000 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง (1) สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 “ค าอธิบายรายละเอียด
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรอง 
การปฏิบัตริาชการของสถาบันอดุมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” 

(2) ส านักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมลู 
ผลการด าเนินการจากกรมบัญชีกลาง 

ตัวช้ีวัดที่ 6 
การประหยัดพลังงาน 

ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) 

(1) สถาบันอุดมศึกษาท าการบันทึกขอ้มูลรายงาน
ผ่านเว็บไซต์  
http://www.e-report.energy.go.th  
ตามที่ สนพ. ก าหนด โดย สนพ. จะพิจารณา
จากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 
ชนิด คือ ด้านไฟฟ้า และด้านน้ ามนัเช้ือเพลิง
ของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 “ค าอธิบายรายละเอียด
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรอง 
การปฏิบัตริาชการของสถาบันอดุมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” 

(2) ส านักงาน ก.พ.ร. ประสานขอข้อมลูคะแนน
ผลการด าเนินการจาก สนพ. 

 
……………………………………………………. 

http://www.e-report.energy.go.th/

