ด่วนที่สุด
ที่ นร 1200/ว22

สำนักงำน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
24 ธันวำคม 2557

เรื่อง

กำรจัดทำคำรับรองและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)

เรียน อธิกำรบดีสถำบันอุดมศึกษำ 67 แห่ง
อ้ำงถึง 1. หนังสือสำนักงำน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว21 ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2557
2. ประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. กรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558
2. แนวทำงกำรจัดทำคำรับรองและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
3. ปฏิทินกำรจัดทำคำรับรองและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2558
4. ตั ว อย่ ำงค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2558
5. คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
6. แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ
ตำมหนั งสื อ ที่อ้ ำงถึง 1 ส ำนั กงำน ก.พ.ร. แจ้ ง กรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิ บัติร ำชกำร
รำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ของตัวชี้วัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ และตัวชี้วัดกำรประหยัดพลังงำน ตำมกรอบ
และแนวทำงกำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติรำชกำรตำมค ำรั บรองกำรปฏิบัติ รำชกำรของสถำบั นอุ ดมศึ กษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงำน ก.พ.ร. ได้หำรือกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพื่อ
บูรณำกำรกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ กับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ และได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำรำยละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง หมดเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอส่ ง
กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. …
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งบประมำณ พ.ศ. 2558 รำยละเอี ย ดตำมสิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ ว ย 1 พร้ อ มทั้ ง แนวทำงกำรจั ด ท ำค ำรั บ รองและ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ปฏิทินกำรจัดทำคำรับรองและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ตัวอย่ำง
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ และคำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของสถำบั น อุ ด มศึ กษำประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2558 รำยละเอี ย ด
ตำมสิ่ งที่ ส่ งมำด้ ว ย 2 – 5 มำยั งสถำบั น อุ ดมศึ กษำ เพื่อ ให้ ส ถำบัน อุด มศึก ษำใช้เ ผยแพร่ และด ำเนิ นกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
และตำมหนังสือที่อ้ำงถึง 2 ในปีกำรศึกษำ 2557 สกอ. ได้ปรับปรุงระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.) มีมติให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถกำหนดระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะและระดับสถำบัน ของตนเองได้ ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
สภำสถำบันอุดมศึกษำ ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงสำมำรถเลือกดำเนินกำรโดยใช้ระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับ คณะและระดับ สถำบันที่ สกอ. จะพัฒนำขึ้น และสำนักงำน ก.พ.ร. จะนำข้อมูล
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ตำมองค์ประกอบคุณภำพและตัวบ่งชี้ จำกระบบ
CHE QA Online ไปใช้สำหรับกำรประเมินผลในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ หรือสถำบันอุดมศึกษำจะกำหนดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับคณะและ
ระดับสถำบันของตนเอง โดยไม่ใช้ระบบฯ ที่ สกอ. พัฒนำขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ ขอให้สถำบันอุดมศึกษำโปรดแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะและระดับสถำบัน ที่จะเลือกดำเนินกำรให้
สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยในวันที่ 30 มกรำคม 2558 รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 หำกพ้น
จำกวันดังกล่ำว สำนักงำน ก.พ.ร. จะถือว่ำสถำบันอุดมศึกษำได้เลือกใช้ระบบฯ ที่ สกอ. พัฒนำขึ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและโปรดดำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยนครเขตต์ สุทธปรีดำ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.ร.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.ร.
กองติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8867, 9961
โทรสำร 0 2281 8279
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ me_university@opdc.go.th

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

