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กรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่  
4 สิงหำคม 2558 ได้พิจำรณำและมีมติเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลและแนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
 

1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประเดน็การประเมินผล ตัวชี้วัด น้ าหนัก(ร้อยละ) 
มิติภายนอก 85 
 การประเมนิประสิทธิผลและคณุภาพ 85 
 1.  ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน  

ตำมระบบ CHE QA Online (องค์ประกอบ 5 ดำ้น) 
1.1 กำรผลิตบณัฑิต 
1.2 กำรวิจยั 
1.3 กำรบริกำรวิชำกำร 
1.4 กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
1.5 กำรบรหิำรจดักำร 
* หรือระบบ CUPT QA หรอื ระบบอื่นที่สภำสถำบันฯ และ คปภ. รับรอง 

(85) 

มิติภายใน 15 

 การประเมนิประสิทธภิาพ 10 
 2. กำรเบิกจำ่ยเงินงบประมำณ (5) 

3. กำรประหยดัพลังงำน (2.5) 
4. กำรประหยดัน้ ำ (2.5) 

 การพัฒนาสถาบนั 5 

 5. ระดบัคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน (5) 

รวม 100 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบ CHE QA Online (องคป์ระกอบ 5 ดำ้น)  
(น้ ำหนักร้อยละ 85) 

 

* หรือระบบ CUPT QA  
หรือ ระบบอืน่ที่สภำสถำบนัฯ 
และ คปภ. รับรอง 

การประเมนิประสิทธิผล 
และคุณภาพ 
(ร้อยละ 85) 

 กำรเบกิจ่ำยเงินงบประมำณ  

(น้ ำหนักร้อยละ 5) 
 กำรประหยดัพลังงำน 

(น้ ำหนักร้อยละ 2.5) 
 กำรประหยดัน้ ำ 

(น้ ำหนักร้อยละ 2.5) 

การพัฒนา
สถาบนั 
(ร้อยละ 5) 

การประเมนิ
ประสทิธภิาพ
(ร้อยละ 10) 

 ระดับคณุธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำน 

(น้ ำหนักร้อยละ 5) 
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 หลักการ 
1) กำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ เป็นกำรบูรณำกำร

ระบบกำรประเมินผลของหน่วยงำนกลำงที่ เกี่ยวข้องกับกำรอุดมศึกษำ 3 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
(สมศ.) และส ำนักงำน ก.พ.ร. ให้เป็นระบบเดียวกัน และใช้ผลกำรประเมินร่วมกัน โดยสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เพ่ือลดภำระและควำมซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำน
ของสถำบันอุดมศึกษำ 

2) ตัวชี้วัดในมิติภำยนอก ประเด็นกำรประเมินประสิทธิผลและคุณภำพ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถเลือกใช้ตำมระบบ 
CHE QA Online ของ สกอ. (องค์ประกอบ 5 ด้ำน) หรือระบบกำรประกันคุณภำพ CUPT QA หรือระบบอ่ืนที่
สภำสถำบันอุดมศึกษำและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ (คปภ.) ให้กำรรับรอง  โดย
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ท ำหน้ำที่ประสำนกับ สกอ. เพ่ือขอข้อมูลผลคะแนนโดยตรงหรือเทียบเคียงผลกำรประเมิน
จำกระบบอื่น 

3) ตัวชี้วัดในมิติภำยใน ประกอบด้วย (1) กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (2) กำรประหยัด
พลังงำน (3) กำรประหยัดน้ ำ และ (4) ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน โดยหน่วยงำน
เจ้ำภำพตัวชี้วัดจะเป็นผู้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล ตลอดจนติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดนั้นๆ 

4) ส ำหรับตัวชี้วัดมิติภำยใน เรื่อง กำรประหยัดน้ ำ นั้น เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
28 กรกฎำคม 2558 เรื่อง แนวทำงประหยัดน้ ำในหน่วยงำนภำครัฐ ที่ขอควำมร่วมมือทุกภำคส่วนร่วมกัน
ประหยัดน้ ำ โดยให้หน่วยงำนภำครัฐลดกำรใช้น้ ำอย่ำงน้อยร้อยละ 10 พร้อมรำยงำนผลทุกเดือน 

 
2. แนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.1 กำรจัดท ำเอกสำรค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และเอกสำรประกอบ 

 กำรจัดท ำเอกสำรค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และเอกสำรประกอบ สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถ
ดำวน์โหลดตัวอย่ำงจำกเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไดท้ี่  

“http://www.opdc.go.th > ศูนย์ควำมรู้ > คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองฯ ประจ ำปีงบประมำณ > 2559” 

โดยรำยละเ อียดและจ ำนวนของตัวชี้ วัดในเอกสำรประกอบ เป็นไปตำมกรอบ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 กำรระบุระยะเวลำกำรลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 ข้อ 6  
วรรคสอง ให้นับระยะเวลำไม่ เกิน 30 วันนับจำกวันที่สถำบันอุดมศึกษำน ำส่งค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำรฯ ที่อธิกำรบดีและนำยกสภำมหำวิทยำลัยลงนำมแล้ว ไปยังส ำนักงำ น
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ/กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ/กระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ำวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

1.2 กำรลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ 

 สถำบันอุดมศึกษำน ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำพร้อมเอกสำรประกอบ 
เสนออธิกำรบดี และนำยกสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสถำบันอุดมศึกษำ จ ำนวน 2 ชุด 

http://www.opdc.go.th/
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 สถำบันอุดมศึกษำจัดส่งค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำพร้อมเอกสำรประกอบ
ทีอ่ธิกำรบดีและนำยกสภำมหำวิทยำลัยลงนำมเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ชุด ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพ่ือน ำเสนอเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำลงนำม 
ในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำต่อไป 

 สกอ. ส่งคืนค ำรับรองพร้อมเอกสำรประกอบที่ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ลงนำมเรียบร้อยแล้วจ ำนวน 1 ชุดให้สถำบันอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรส่งส ำเนำค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งพร้อมเอกสำรประกอบที่ลงนำมครบถ้วนแล้ว 
ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ต่อไป 

 ส ำหรับสถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้น ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำพร้อมเอกสำรประกอบที่อธิกำรบดี และนำยกสภำสถำบันฯ ลงนำมเรียบร้อย
แล้วทั้ง 2 ชุด เสนอปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำหรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี 
เพ่ือพิจำรณำลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำต่อไป พร้อมนี้ ขอให้
สถำบันจัดส่งส ำเนำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำพร้อมเอกสำรประกอบที่ 
ลงนำมครบถ้วนแล้ว ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. จ ำนวน 1 ชุดด้วย 
 

 

ขั้นตอนการจัดท าเอกสารและการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

  



 

 ค ำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศกึษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559     D 
 

 

3. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำน ก.พ.ร.  จะใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของ
สถำบันอุดมศึกษำ จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศกึษา 
แหล่งข้อมลู/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในตำมพันธกิจหลัก 
 

กรณีที่ 1  สถาบันอุดมศึกษาน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
และระดับสถาบัน ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาขึ้น
ไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อมูลผลกำรประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ ตำมองค์ประกอบ
คุณภำพและตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมิน
คุณภำพตำมองค์ประกอบจำกระบบ 
CHE QA Online (ท้ังตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
และ สมศ.)  

(1) สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรตำมแนวทำง 
กำรจัดกำรกระบวนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 
และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในผ่ำนระบบ CHE QA 
Online โดย 

 ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำที่ใช้ระบบ 
กำรเปิด – ปิดภำคกำรศึกษำตำมรอบ 
ปีกำรศึกษำเดิม (มิถุนำยนถึงพฤษภำคมของ 
ปีถัดไป) ต้องจัดท ำรำยงำนเข้ำสู่ระบบฯ  
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2559 

 ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำที่ใช้ระบบ 
กำรเปิด–ปิดภำคกำรศึกษำตำมอำเซียน 
(สิงหำคมถึงกรกฎำคมของปีถัดไป) ต้องจัดท ำ
รำยงำนเข้ำสู่ระบบฯ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 
30 พฤศจิกำยน 2559 ทั้งนี้ สถำบันอุดมศึกษำ 
ที่จะใช้ระบบกำรเปิด – ปิดภำคกำรศึกษำ 
ตำมอำเซียนต้องแจ้ง สกอ. ให้ทรำบ เพื่อรองรับ
กำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ CHE QA Online 

(2) ส ำนักงำน ก.พ.ร. ประสำนขอข้อมลู 
ผลคะแนนผลกำรด ำเนินกำรจำก สกอ. 

กรณีที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
และระดับสถาบันของตนเอง โดยไม่ใช้ระบบฯ ที่ สกอ. พัฒนาขึ้น 

 
 
 

สถำบันอุดมศึกษำแจ้งรำยละเอียดระบบกำร
ประกั นคุณภำพกำรศึ กษำภำยในที่ เลื อก
ด ำ เนิ นกำรซึ่ งผ่ ำนกำรพิ จำรณำของสภำ
สถำบันอุดมศึกษำ และสกอ. (โดยคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ – คปภ.)
ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ เพื่อท ำควำมตกลง 
เป็นรำยกรณี 



 

 ค ำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศกึษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559     E 
 

ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศกึษา 
แหล่งข้อมลู/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

ข้อมูลจำกกรมบัญชีกลำง *ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะสรุปรำยละเอียดและแจ้งให้
สถำบันอุดมศึกษำทรำบอีกครั้งหนึง่ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 
กำรประหยัดพลังงำน 

ข้อมูลจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน (สนพ.) 

(1) สถำบันอุดมศึกษำท ำกำรบันทึกขอ้มูลรำยงำน
ผ่ำนเว็บไซต์  
http://www.e-report.energy.go.th  
ตำมที่ สนพ. ก ำหนด โดย สนพ. จะพิจำรณำ
จำกร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของพลังงำน 2 
ชนิด คือ ด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำนน้ ำมนัเช้ือเพลิง
ของสถำบันอุดมศึกษำ รำยละเอียดตำม 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 4 “ค ำอธิบำยรำยละเอียด
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำรับรอง 
กำรปฏิบัตริำชกำรของสถำบันอดุมศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559” 

(2) ส ำนักงำน ก.พ.ร. ประสำนขอข้อมลูคะแนน
ผลกำรด ำเนินกำรจำก สนพ. 

ตัวช้ีวัดที่ 4 
กำรประหยัดน้ ำ 

ข้อมูลจำกกรมทรัพยำกรน้ ำ (1) สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอียด
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 “ค ำอธิบำยรำยละเอียด
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบั ติ รำชกำรของสถำบัน 
อุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559” 

(2) ส ำนักงำน ก.พ.ร. ประสำนขอข้อมูลผลกำร
ด ำเนินกำรจำกกรมทรัพยำกรน้ ำ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
ระดับคณุธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. (1) สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอียด
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 “ค ำอธิบำยรำยละเอียด
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมค ำ
รั บรองกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของสถำบั น 
อุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559” 

(2) ส ำนักงำน ก.พ.ร. ประสำนขอข้อมูลผลกำร
ด ำเนินกำรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 
……………………………………………………. 
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