
แนวทางการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่  
25 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1) การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลของหน่วยงานกลางที่ เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.) และส านักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นระบบเดียวกัน และใช้ผลการประเมินร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เพ่ือลดภาระและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา 

2) ตัวชี้วัดในมิติภายนอก ประเด็นการประเมินประสิทธิผล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) 
ตัวชี้ วัดนโยบายส าคัญเร่ งด่ วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา ซึ่งจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งส านักงาน 
ก.พ.ร. และ สกอ. จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจากตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สกอ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (2) ตัวชี้วัดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน 

3) ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งหมด ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ระดับสถาบัน) ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่
ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบจากระบบ CHE QA Online โดยส านักงาน ก.พ.ร. ท าหน้าที่ประสานขอ
ข้อมูลผลคะแนนจาก สกอ. โดยตรง 

4) ตัวชี้วัดในมิติภายใน ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณ และ (2) การประหยัด
พลังงาน หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นๆ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ขอสรุปแนวทางการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 
1. แนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

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 > 2558” 

โดยรายละเ อียดและจ านวนของตัวชี้ วัดในเอกสารประกอบ เป็นไปตามกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

http://www.opdc.go.th/
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 การระบุระยะเวลาการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อ 6  
วรรคสอง ให้นับระยะเวลาไม่ เกิน 30 วันนับจากวันที่สถาบันอุดมศึกษาน าส่งค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการฯ ที่อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

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 ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเอกสารประกอบที่ 
ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้ส านักงาน ก.พ.ร. จ านวน 1 ชุดด้วย 

 

ขั้นตอนการจัดท าเอกสารและการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงาน ก.พ.ร.  จะใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
สถาบันอุดมศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศกึษา 
แหล่งข้อมลู/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 
ภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
ใช้ผลคะแนนจากตัวช้ีวัด 
“นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง/กรม” 
(เฉพาะตัวช้ีวัดทีเ่กี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. 
และ สกอ. ตกลงร่วมกัน) 

ส านักงาน ก.พ.ร. และ สกอ. ด าเนินการร่วมกัน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 3 
คุณภาพการให้บริการ 
3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 
3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 6 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในด้านการบริหารจัดการ 

 

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

ข้อมูลผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมิน
คุณภาพตามองค์ประกอบจากระบบ 
CHE QA Online (ท้ังตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
และ สมศ.)  

(1) สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามแนวทาง 
การจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 
และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA 
Online ที่ครบถ้วนทั้งตัวบ่งช้ีของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.) โดย 

 ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบ 
การเปิด – ปิดภาคการศึกษาตามรอบ 
ปีการศึกษาเดิม (มิถุนายนถึงพฤษภาคมของ 
ปีถัดไป) ต้องจัดท ารายงานเข้าสู่ระบบฯ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

 ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบ 
การเปิด–ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
(สิงหาคมถึงกรกฎาคมของปีถัดไป) ต้องจัดท า
รายงานเข้าสู่ระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา 
ที่จะใช้ระบบการเปิด – ปิดภาคการศึกษา 
ตามอาเซียนต้องแจ้ง สกอ. ให้ทราบ เพื่อรองรับ
การด าเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online 
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ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศกึษา 
แหล่งข้อมลู/ 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล/ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 

แนวทางการด าเนินการ 

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

กรณีที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
และระดับสถาบันของตนเอง โดยไม่ใช้ระบบฯ ที่ สกอ. พัฒนาขึ้น 

 
 
 

สถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายละเอียดระบบการ
ประกั นคุณภาพการศึ กษาภายในที่ เลื อก
ด า เนิ นการซึ่ งผ่ านการพิ จารณาของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และสกอ. (โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา – คปภ.)
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ เพื่อท าความตกลง 
เป็นรายกรณี 

ตัวช้ีวัดที่ 4 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง (1) สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 “ค าอธิบายรายละเอียด
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรอง 
การปฏิบัตริาชการของสถาบันอดุมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” 

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

ตัวช้ีวัดที่ 5 
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. 2558” 

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

 
……………………………………………………. 
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