ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

วันที่
22 สิงหาคม 2550

•

14 กันยายน 2550

•

•
•
21 กันยายน 2550

•

10 – 12 ตุลาคม 2550

•

พฤศจิกายน - ธันวาคม
2550

•

ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2550

•
•

•

ภายในเดือนมกราคม 2551 •
30 เมษายน 2551

•

กิจกรรม
สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ หองฟนิกซ อาคารเอกซิบิชั่น เซ็นเตอร เมืองทองธานี
สถาบันอุดมศึกษาสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 แผนกลยุทธและ
เอกสารหลักฐานตางๆที่แสดงถึงคุณภาพของแผนตามเกณฑที่กําหนด ใหที่ปรึกษา(สมศ.)
วิเคราะหและประเมินคุณภาพและใหขอเสนอแนะ
ที่ปรึกษาจะแจงความเห็นใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ/ปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2550
สถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ดรับขอเสนอแนะใหปรับปรุง จะตองสงกลับใหที่ปรึกษาประเมิน
คุณภาพครั้งสุดทายภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
สถาบันอุดมศึกษาเสนอตัวชี้วัด น้าํ หนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จ
ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
(รางเอกสารประกอบการเจรจา) ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วดั น้าํ หนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของ
การปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
สํานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
- ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)
- ภาคใต (จังหวัดสงขลา)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน)
สถาบันอุดมศึกษาสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีลงนามแลว ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา/ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ลงนามเปนผูรับคํารับรอง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดสงคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการฉบับจริง 1 ชุดไปยังสถาบันอุดมศึกษา และสําเนา 1 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
สถาบันอุดมศึกษาสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอม
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตและตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา และ
ขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจ จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน
สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชีว้ ัด (KPI Audit) ให
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ให
สํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ ในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.

วันที่
พฤษภาคม 2551
ภายใน 16 กรกฎาคม
2551
มิถุนายน – สิงหาคม
2551
31 ตุลาคม 2551

พฤศจิกายน - ธันวาคม
2551

กิจกรรม
• สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1 (Site visit I : Pre - Evaluation)
• สถาบันอุดมศึกษากรอก e – SAR Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถนุ ายน
2551) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.
• ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอบัณฑิตและตอบทบาทของสถาบันโดยรวม
• สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1
ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสาํ นักงาน
ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.
• ก.พ.ร. ไดมีมติวาหากสถาบันอุดมศึกษาใดจัดสงรายงานการประเมินตนเองรอบ 12
เดือนลาชากวาวันที่ 31 ตุลาคม 2551 (นับวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. ลงทะเบียนรับ) จะ
ถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.05 คะแนน จากคะแนนการประเมินผลรวมทั้งหมด
• สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด ตองสงคําขอฯ และเอกสาร
ประกอบ จํานวน 2 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมรายงานการประเมินผลตนเอง (Self
Assessment Report) รอบ 12 เดือน หากเกินระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. จะสง
คําขอฯ คืน
• สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สถาบันอุดมศึกษาครัง้ ที่ 2
(Site visit II : Post - Evaluation)

เกณฑในการรับคําขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด มีดังนี้
1) การปรับแกไขคาน้ําหนัก และการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2) การปรับเปลี่ยนขอมูลพื้นฐาน เปาหมายหรือเกณฑการใหคะแนน สืบเนื่องจากปจจัยภายนอก

