ที่ นร 1200/ว22

สํานักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
30 กันยายน 2556

เรื่อง

การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 67 แห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
2. แนวทางการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557
4. ตั ว อย่ า งคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557
5. คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ด้ ว ย ก.พ.ร. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2556 เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2556 มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว นั้น
สํานักงาน ก.พ.ร. จึงขอส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้ง
แนวทางการจั ด ทํ า คํ า รั บ รองและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ปฏิ ทิ น การจั ด ทํ า คํ า รั บ รองและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และตัวอย่างคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 – 4

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. …

2
ทั้งนี้ สํานัก งาน ก.พ.ร. ได้จัดดส่ งคําอธิบายยรายละเอี ยดตั
ด วชี้วัดและะเกณฑ์ก ารใหห้ค ะแนน
ตามคํารัับรองการปฏิฏิบัติราชการขของสถาบันอุดดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 22557 รายละเเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายัยังสถาบันอุดมศึ
ม กษา เพื่อใให้สถาบันอุดมศึ
ม กษาใช้เผยยแพร่และดํา เนินการตามคคํารับรอง
การปฏิบบััติราชการ ปรระจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25557 ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพพต่อไป
จึงเรีรยนมาเพื่อโปรรดทราบและโโปรดดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(นายททศพร ศิริสมั พัพนธ์)
เลขขาธิการ ก.พ.ร.

กองติดตามและประเมิมินผลการพัฒนาระบบราชกการ
โทร. 0 22356 9999 ต่อ 8821, 99661
โทรสาร 0 2281 8279

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 67 แห่ง
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รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

