ด่วนที่สุด
ที่ นร 1200/ว15

สำนักงำน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
21 สิงหำคม 2558

เรื่อง

กำรจัดทำคำรับรองและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1)

เรียน อธิกำรบดีสถำบันอุดมศึกษำ 63 แห่ง
อ้ำงถึง ประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. กรอบกำรประเมิ น ผลและแนวทำงกำรจั ด ท ำค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของ
สถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2. ปฏิทินกำรจัดทำคำรับรองและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2559
3. ตั ว อย่ ำงค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2559
4. คำอธิบำยรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสถำบันอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5. แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ
ด้ ว ย ก.พ.ร. ในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2558 เมื่ อ วั น ที่ 4 สิ ง หำคม 2558 มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
กรอบและแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 แล้ว
สำนักงำน ก.พ.ร. จึงขอส่งกรอบกำรประเมินผลและแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 ปฏิ ทิ น กำรจั ด ท ำค ำรั บ รองและ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ตัวอย่ำงคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำ และคำอธิบำย
รำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 รำยละเอี ย ดตำมสิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ ว ย 1 – 4 มำยั ง สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ เพื่ อ ให้
สถำบันอุดมศึกษำใช้เผยแพร่และดำเนินกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับกรอบกำรประเมินผลฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 นั้น ได้เพิ่มเติมตัวชี้วัด
สำคัญตำมนโยบำยรัฐบำล จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดเรื่องกำรประหยัดน้ำ และ ตัวชี้วัดเรื่องระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
อนึ่ง ตำมหนังสือ...
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อนึ่ง ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ (คปภ.) โดยควำมเห็ น ชอบของคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ (กกอ.) มี ม ติ
ให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถกำหนดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะและระดับสถำบัน
ของตนเองได้ ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสภำสถำบันอุดมศึกษำ ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงสำมำรถเลือก
ดำเนินกำรโดยใช้ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะและระดับสถำบันที่ สกอ. พัฒนำขึ้น
และส ำนั ก งำน ก.พ.ร. จะน ำข้ อ มู ล ผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ
ตำมองค์ประกอบคุณภำพและตัวบ่งชี้ จำกระบบ CHE QA Online ไปใช้สำหรับกำรประเมินผลในตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเช่น เดียวกับปีที่ผ่ำนมำ หรือสถำบันอุดมศึกษำจะกำหนด
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับคณะและระดับสถำบันของตนเอง โดยไม่ใช้ระบบฯ ที่ สกอ. พัฒนำขึ้น
ก็ได้ภำยใต้เงื่อนไขที่ คปภ. กำหนด ทั้งนี้ ขอให้สถำบันอุดมศึกษำโปรดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะและระดับสถำบัน ที่จะเลือกดำเนินกำรให้สำนักงำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยใน
วันที่ 30 ธันวำคม 2558 รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 หำกพ้นจำกวันดังกล่ำว 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 8897, 8867
โทรสำร 0 2281 8279
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ me_university@opdc.go.th

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจานวน 63 แห่ง
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รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

