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บทที่ 1 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

สาระสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกอบดวย หลักการและที่มา วัตถุประสงค กรอบ             
การประเมินผล โครงสรางของการประเมินผล รวมถึงกลไกและวิธีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. หลักการและที่มา 

1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรค 3 
บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง       
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม 
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

  1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 (3) กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ      
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
และมาตรา 12 ที่กําหนดวา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  สํานักงาน ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร 
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และ มาตรา 45 กําหนดวา นอกจาก 
การจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา 9 (3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการใหบริการ          
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ 
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
  1.3 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอซึ่งใหทุกสวนราชการตองพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชา และ
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล โดยจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว 
  1.4 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดใหมีการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ซ่ึงเปนโครงการตอเน่ืองตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพ่ือกําหนดกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑ
การใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ (ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
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สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

2. วัตถุประสงค 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

2.1 เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.2 เพ่ือนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเหมาะสม

และเปนธรรม 
  

3. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนการประเมินผลภายใตกรอบ
การประเมินใน 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 1 ดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

โดยมีรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา แยกตาม        
รายมิติ ดังน้ี 

มิติที่ 1: ดานประสิทธิผล แสดงถึงผลที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่ได
กําหนด ซ่ึงสะทอนเอกลักษณและจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา 

 

กรอบการประเมนิ

คร .
และแผน

สวน

2

ดานคุณภาพการใหบริการ 

มิติ 4

ดานการพัฒนาองคกร 

มิติ 1 
ตามยุทธศาสตร

3 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ

มิติท่ี 2 
ดานคุณภาพ 

กรอบการประเมิน 
การปฏิบัติราชการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 
มิติท่ี 4 

ดานการพัฒนาสถาบัน 

มิติท่ี 1 
ดานประสิทธิผล 

มิติท่ี 3 
ดานประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบัติราชการ 
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มิติที่ 2 : ดานคุณภาพ แสดงถึงการใหความสําคัญกับการใหบริการที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

มิติที่ 3: ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ ไดแก ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การบริหารงบประมาณ 

การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ และการจัดทําตนทุนตอหนวย 
มิติที่ 4 : ดานการพัฒนาสถาบัน 
แสดงความสามารถในการบริหารการศึกษา การเสริมสรางธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร         

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย คุณภาพของอาจารย การจัดการระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
การจัดการความรู  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ใหไดมาตรฐาน 

4. โครงสรางการประเมินผล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2552  
มีรายละเอียดโครงสรางการประเมินผล ดังน้ี 

 4.1 บทบาทของคณะกรรมการประเมินผล  
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีคณะกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ 

• คณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล  
ทําหนาที่ในการกําหนดกรอบและหลักเกณฑการเจรจาขอตกลงผลงาน เปาหมาย วิธีการ

ประเมินผล และจัดสรรสิ่งจูงใจ รวมทั้งกํากับใหสวนราชการและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
ดําเนินการตามหลักเกณฑอยางมีมาตรฐาน และการแกไขปญหาอันเกี่ยวกับการจัดทําขอตกลงและประเมินผล 
ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําหนาที่เปนคณะกรรมการดังกลาว  

• คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล  
ทําหนาที่เจรจาขอตกลงเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑ

การใหคะแนน รวมทั้งทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงซึ่งเปน
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยประธาน ก.พ.ร. ทั้งน้ี จํานวนของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลขึ้นอยูกับการจัดกลุมของสถาบันอุดมศึกษา โดยในการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด           
คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

- ระดับกระทรวง  คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูดําเนินการเจรจาตกลงกับรัฐมนตรีวาการ 
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
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- ระดับกรมที่กํากับสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
ระดับกระทรวงเปนผูดําเนินการเจรจาตกลงกับหัวหนาสวนราชการระดับกรม (เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) และผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการระดับกรม (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) 
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- ระดับสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของ
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการเจรจากับนายกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย และอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในแตละ
ตัวชี้วัดของตัวชี้วัดที่ 3 “การบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา”  และ “ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุมาตรฐานคณุภาพ  สมศ.ของสถาบันอุดมศึกษา”   
 

 4.2  องคประกอบของคณะกรรมการประเมินผล 
4.2.1 คณะกรรมการกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมนิผล 

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับการจัดทําขอตกลงและการประเมินผล 

1. นายชวรัตน ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ ก.พ.ร. 
2. นายสุขุมพงศ โงนคํา รองประธานกรรมการ ก.พ.ร. 
3. นายสมภพ    อมาตยกุล กรรมการ 
4. นายชัยอนันต    สมุทวณิช กรรมการ 
5. ม.ร.ว.จัตุมงคล   โสณกุล กรรมการ 
6. นายวัฒนา    รัตนวิจิตร กรรมการ 
7. นายสมพล    เกียรติไพบูลย กรรมการ 
8. นายบวรศักดิ์    อุวรรณโณ กรรมการ 
9. นายธรรมรักษ    การพิศิษฎ กรรมการ 
10. นายมนุชญ    วัฒนโกเมร กรรมการ 
11. นายการุณ    กิตติสถาพร กรรมการ 
12. นายปรีชา    จรุงกิจอนันต กรรมการ 
13. นายทศพร    ศิริสัมพันธ เลขาธิการ ก.พ.ร.  

กรรมการและเลขานุการ  
               ขอมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2551 
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4.2.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล 
 4.2.2.1 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลระดับกระทรวง 

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. นายปรชีา จรุงกิจอนันต 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. นายวิจิตร ศรีสอาน 
3. นายชัยณรงค     อินทรมีทรัพย 
4. นายปรัชญา เวสารัชช 
5. นางสาวอรพินท    สพโชคชัย 
6. นายสมหวัง      พิธิยานุวัฒน 
7. ประธาน ค.ต.ป.   ประจาํกระทรวงศึกษาธิการ 
1. นายชัยอนันต     สมุทวณิช 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
2. 
3. 
4. 
5. 

นายไกรฤทธิ์     บุณยเกียรติ 
นายวิจิตร         ณ ระนอง 
นายวิชิต          แยมบุญเรือง 
ประธาน ค.ต.ป. ประจาํกระทรวงกา รทองเท่ียวและกีฬา 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

นายชัยอนันต   สมุทวณิช 

นายเนาวรัตน   พงษไพบูลย 

นายพุฒ   วีระประเสริฐ 

นายสุรพล   วิรุฬหรักษ 

ประธาน ค.ต.ป.  ประจาํกระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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4.2.2.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลระดับสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบ 

1. นายปรีชา  จรุงกิจอนันต 
2. นายวิจิตร  ศรีสอาน 
3. นางสาวอรพินท  สพโชคชัย 
4. นายชุมพล  พรประภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถาบันการพลศึกษา 
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
6. มหาวิทยาลัยแมโจ 
7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
23. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
24. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
25. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
26. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
27.มหาวิทยาลัยนครพนม 
28.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
29.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
30.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
31.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

32.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
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คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบ 

1. นายธรรมรักษ  การพิศิษฎ 
2. นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย 
3. นายจุมพล  พูลภัทรชีวิน 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
18.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
30.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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4.3 โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

• รูปแบบการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ถือเปนคํารับรองของสถาบันอุดมศึกษา

ฝายเดียว ไมใชสัญญา และใชสําหรับระยะเวลา 1 ป โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  โดยมีรูปแบบ
การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

 

รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงที่ให 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา  
ในกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) 

ลงนามกับ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

• แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 

• แผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิ บั ติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการ
ให ค ะ แนน  ต ามแผนปฏิ บั ติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา/ สถาบันอุดมศึกษา 
แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ภ า คบั ง คั บ ต า ม  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ สํ านั ก งาน  ก .พ .ร . 
กําหนดไว 
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รูปแบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงที่ให 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ลงนามกับ ปลัดกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา 

• แผนปฏิบัติราชการของสถาบัน
การพลศึกษา  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิ บั ติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการ
ให ค ะ แนน  ต ามแผนปฏิ บั ติ
ราชการของกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา/สถาบันการพลศึกษา 
แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ภ า คบั ง คั บ ต า ม  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ สํ านั ก งาน  ก .พ .ร . 
กําหนดไว 

อธิการบดี                
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ลงนามกับ ปลัดกระทรวง 
วัฒนธรรม 

• แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
วัฒนธรรม  

• แผนปฏิบัติราชการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป  

• ตัวชี้ วัดผลการปฏิ บั ติราชการ 
น้ําหนัก เปาหมายและเกณฑการ
ให ค ะ แนน  ต ามแผนปฏิ บั ติ
ราชการของกระทรวงวัฒนธรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และ
ตัวชี้ วั ดภาคบั งคับตามกรอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดไว 
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• รายละเอียดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

1. คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

- เปนคํารับรองฯ ระหวางอธิการบดีในฐานะผูทําคํารับรอง กับผูบังคับบัญชาของ
อธิการบดีในฐานะผูรับคํารับรอง 

2. ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

- กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซ่ึงเริ่มและสิ้นสุด จะมีความสอดคลองกับ
ปงบประมาณ  

3. แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
- กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม (ถามี) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ  

4. รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก (ขอมูลพ้ืนฐาน) เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนน  

 
4.4 ปฏิทินการจัดทาํคํารับรองและตดิตามประเมนิผลการปฏิบัติราชการของสถาบัน 

อุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กําหนดการ กิจกรรม 

27 สิงหาคม 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

5 กันยายน 2551 สถาบันอุดมศึกษาเสนอตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จ
ของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ใหสํานกังาน ก.พ.ร. 

12 กันยายน 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลเพื่อเสนอ 
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 

17 – 19 กนัยายน  
2551 

เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  

พฤศจิกายน 2551  สํานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงคูมอืการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 4 ภาค ดังนี้ 

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)   

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน) 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ภาคใต (จังหวัดสงขลา) 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก (จังหวัดกรงุเทพมหานคร) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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กําหนดการ กิจกรรม 

ภายในเดือน 
ธันวาคม 2551  

• สถาบันอุดมศึกษาสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีเปนผูทําคํารับรองแลว   
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา/
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงนามเปนผูรับคาํรับรอง 

• สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา/กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา/กระทรวง
วัฒนธรรม จัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับจรงิ 1 ชุด ไปยังสถาบันอุดมศึกษา 
และสําเนา 1 ชดุ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่เปนหลักฐานประกอบการประเมินผล
ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 

• สถาบันอุดมศึกษาสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) จํานวน 2 ชุด และแผนบนัทกึ
ขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร.  

ภายในเดือน
มกราคม 2552 

สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ใหสถาบันอุดมศึกษา 

ภายใน 31 มีนาคม 
2552 

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวชี้วัด ตองสงคําขอฯ และ
เอกสารแสดงเหตุผลประกอบ จํานวน 2 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร. หากเกินระยะเวลาที่
กําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. จะรวบรวมและนําไปพิจารณาพรอมกับรอบ 12 เดือน 

30 เมษายน 2552  สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมนิผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ  6  เดือน 
(1 ตุลาคม 2551 – 31 มนีาคม 2552) จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ให
สํานักงาน ก.พ.ร และกรอกขอมูลในระบบ e – SAR Card ผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2552  

สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1 (Site visit I : Pre - Evaluation)  

ภายใน 30 
กรกฎาคม 2552  

สถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลในระบบ e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 
มิถุนายน 2552) ผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน - สิงหาคม 
2552 

ผูประเมนิอิสระดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนิสิตนักศึกษา 

30 ตุลาคม 2552 • สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12  เดือน 
(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร และกรอกขอมูลในระบบ e – SAR  Card ผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.  

 • ก.พ.ร. ไดมีมติวาหากสถาบันอุดมศึกษาใดจัดสงรายงานการประเมินตนเอง   
รอบ 12 เดือนลาชากวาวันที่  30 ตุลาคม 2552  (นับวันที่ สํานักงาน ก.พ.ร. 
ลงทะเบียนรับ) จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน (วันทําการ) จาก
คะแนนการประเมินผลรวมทั้งหมด   



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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กําหนดการ กิจกรรม 

• สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ตองสงคําขอฯ และ
เอกสารแสดงเหตุผลประกอบ จํานวน 2 ชุด ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมรายงาน   
การประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report)  รอบ 12  เดือน หากเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมรับพิจารณาและขอสงคําขอฯ คืน 

ธันวาคม 2552 – 
มกราคม 2553  

สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2  
(Site visit II : Post - Evaluation)  

 

• ใหสถาบันอุดมศึกษาแนบเอกสาร/ หลักฐานประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัด     
ในรูปอิเล็คทรอนิคส (Scan/ Pdf. file/ Doc. file) แนบมากับรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง        
การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report: SAR) สวนเอกสาร/ หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ ซ่ึงไมสามารถ
จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ได ขอใหจัดเตรียมใหสมบูรณเพื่อแสดงใหที่ปรึกษาฯ ไดตรวจสอบ ในวันที่มี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (Site Visit II : Post - Evaluation)  
หากพนจากวันดังกลาว  สํานักงาน  ก .พ .ร .  จะไม รับพิจารณาเอกสาร /หลักฐานดังกลาวที่
สถาบันอุดมศึกษาสงเพิ่มเติม  
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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5. หนวยงานที่เก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

หนวยงาน ชองทางการติดตอ 

สํานักงานคณะกรรมการ      
พัฒนาระบบราชการ  
(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
 

http://www.opdc.go.th  
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  
กลุมมาตรฐานการติดตามประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา  
โทรศัพท 0 2356 9999 ตอ 8810, 9968, 9962 
 

สํานักเผยแพรและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
สวนการพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท 0 2356 9999 ตอ 8839, 8824 
 

สวนการพัฒนาระบบราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
โทรศัพท 0 2356 9999 ตอ 9909 
 

สํานักพัฒนาโครงสรางระบบราชการ 
สวนการพัฒนาระบบราชการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
โทรศัพท 0 2356 9999 ตอ 8896 
 

กลุมพัฒนาระบบสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 
โทรศัพท 0 2356 9906, 0 2356 9949 
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา  
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

สํานักการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 1 
โทรศัพท 0 2356 9999 ตอ 8982, 8915, 8981, 9943 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
 

กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3  
โทรศัพท 0 2356 9999 ตอ 8916, 8806, 8841, 8848 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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หนวยงาน ชองทางการติดตอ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

http://www.onesqa.or.th  
สถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ (สวพ.) 
โทรศัพท 0 2216 3955 ตอ 140-144 
โทรสาร 0 2216 5041 
E-mail address: rdqi.manager@gmail.com 
 

กระทรวงพลงังาน 
 

http://www.energy.go.th  
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
สวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
โทรศัพท 0 2612 1555 ตอ 361-364 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 

กรมบัญชีกลาง 
 
 

http://www.cgd.go.th  
สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ 
โทรศัพท 0 2271 0686 ตอ 4249 
ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
 
สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
กลุมมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
โทรศัพท 0 2270 0463 
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
 

สํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

http://www.mua.go.th  
กลุมสารนิเทศ 
โทรศัพท 0 2610 5200 ตอ 5260 – 5264 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา 
และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 

 
 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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6. กลไกและวิธีการจัดทําคํารับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
6.1 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนด/ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร                        

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

  

  - พัฒนาอะไร 
- ผลงานวัดดวยตัวชี้วัดอะไร 
- เปาหมายเทาใด 

จัดสงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552                   

ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

  

   
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด   

คานํ้าหนัก คาเปาหมาย  
และเกณฑการใหคะแนน 

       ประกาศให 
        ประชาชนทราบ 

   
ลงนามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

  

   
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและ

ประเมินผลตนเอง 
6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน  

 
      

รับสิ่งจูงใจ 
      ตามระดับของผลงาน 

 

   
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันพิจารณาอนุมัติผลการ

ประเมินรอบ 12 เดือน 
 

 

แผนภาพที่ 2  ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติ 
ราชการ      
12 เดือน 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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6.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

13 .  สํ านักงาน  ก .พ .ร . 
พิจารณาเห็นชอบผลการ
ประเมิน 

 

 
14 .  สํ านักงาน  ก .พ .ร .    
นําผลการประเมินไปใชใน
การจัดสรรสิ่งจูงใจ 

8. สถาบนัอุดมศึกษา 
-  สภามหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัติผลประเมิน
ตนเอง 
-  สงรายงานการประเมินผลตนเอง  
(Self Assessment Report)  รอบ 12 เดือน 
-  สงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด 
- กรอกขอมูลในระบบ e-SAR Card รอบ    
12 เดือน ผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

ธ.ค. 52 – 
ม.ค. 53 

6 .  สถาบันอุดมศึกษากรอก
ขอมูลในระบบ e-SAR Card 
รอบ 9 เดือน ผานเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

มิ.ย.-
ส.ค.52 

7. สํานักงานสถิติแหงชาติ
สํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและของนิสิตนักศึกษา 

30 ต.ค. 52 

1. สถาบนัอุดมศึกษาสง
รายละเอียดตัวช้ีวัด 

 ม.ค. 52 

30 เม.ย. 
52 

ธ.ค. 51 
 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. สงผล        
การตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัด 
(KPI Audit) ใหสถาบนัอุดมศึกษา 

5. สํานักงาน ก.พ.ร.  
และที่ปรึกษาฯ ติดตาม
ความกาวหนาการปฏบิัติ
ราชการตามคํารับรอง 
การปฏบิัติราชการครั้งที่ 1    
(Site visit I) 

ภายใน 30 
ก.ค. 52 

4. สถาบนัอุดมศึกษา 
  - สงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self 
Assessment Report) รอบ 6 เดือน  
   - กรอกขอมูลในระบบ e-SAR Card รอบ 
6 เดือน ผานเวบ็ไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

พ.ค.-มิ.ย.52 

12. สถาบนัอุดมศึกษาแจง
ยืนยันหรือทบทวนผลการ
ประเมิน 

 10 . ที่ปรึกษาวิเคราะหผล 
/ นําเสนอ ก.พ.ร. 

 

 
11. สํานักงาน ก.พ.ร. แจง
ผลการประเมินรอบที่ 1 

9. สํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาฯ 
ติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ    
คร้ังที่ 2 (Site visit II) 

 

 

 

31 มี.ค. 52 

3. สถาบนัอุดมศึกษาสง      
คําขอเปลี่ยนแปลงฯ และ
เหตุผลตามเกณฑที่กําหนด 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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6.3 หลักเกณฑการรับคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชีว้ัดของสถาบันอุดมศึกษา 
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีความประสงคจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดของตัวชี้วัด ที่อยูในคํารับรอง           

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แลว มีเกณฑเร่ืองการของเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด 
ดังน้ี 

1) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวชี้วัดทุกกรณี ตองมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่เปน
ผลจากปจจัยภายนอก 

2) การขอเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบัน  โดย
จะตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลาว พรอมเอกสารแสดงความเห็นชอบจาก           
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

 

ทั้งน้ี การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ ตามเกณฑดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาเปน 2 
ระยะ กลาวคือ  

• ระยะที่ 1 ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการสงคําขอการเปลี่ยนแปลงใหเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 
มีนาคม 2552 หากเกินระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. จะรวบรวมและนําไปพิจารณาพรอมกับ      
รอบ 12 เดือน  

• ระยะที่ 2 ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2552 หากเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมรับพิจารณาและขอสงคําขอฯ คืน 
 

หมายเหตุ :  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาขอปรับเกณฑการใหคะแนนเพื่อใหไดรับผลคะแนนในทางที่สูงขึ้น       
ซ่ึงเกิดขึ้นจากเง่ือนไขที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยทาง
เทคนิคตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษา  เม่ือพิจารณาจากเหตุสุดวิสัยซ่ึงเปนปจจัยภายนอกและเหตุผลประกอบ
แลว หากเห็นควรใหปรับเปลี่ยนเกณฑการใหคะแนนตามที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ คาคะแนนที่ไดรับของ
ตัวชี้วัดนั้นๆ ไมควรเกิน 4.0000 ทั้งนี้ เพ่ือไมใหเกิดความเสียเปรียบสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ไมไดยื่น        
ขออุทธรณเพ่ือขอปรับเกณฑการใหคะแนน 

 


