
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

 

ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6 มกราคม 2555 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

การปรบัปรงุระบบการบรหิารจัดการเพือ่พฒันาผลการปฏบิตังิาน 

ของบุคลากร  คณะวศิวกรรมศาสตร ์

Engineering Performance Management System 
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ความเปน็มา สภาพปญัหา และลักษณะของงาน 

 

 
ประกาศ ก.บ.ม.  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(ฉบับท่ี 1/2553) 

 

(ฉบับท่ี 1/2554) 

ระบบ e-Evaluation 

แบ่งเป็นการประเมิน 2 สายงาน 

1. ENPMS-AS สายวิชาการ 

2. ENPMS-SSสายสนับสนุน 

เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ประเมินบคุลากรของมหาวทิยาลัย 

การประเมินแต่เดิม เป็นลักษณะเอกสาร 
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เป้าหมายของระบบ ENPMS 
1. พัฒนาการปฏิบัติงาน 

3. ประกอบการพิจารณา 

เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 

4. แต่งตั้งหน.งาน หรือต าแหน่งสูงขึ้น 

5. ต่อสัญญาจ้าง  

6. ให้ออกจากราชการ 

7. และอื่นๆ   
8.ลดขั้นตอนการด าเนินงาน  

และลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูล 

2. ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทน 

การปฏิบัติงานเพิ่มประจ าปี (โบนัส) 
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วัตถุประสงคโ์ครงการ 

1) ใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทน การ

ปฏิบัติงานเพิ่มประจ าปี (โบนัส) 

 

2) ใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 

 

3) เพื่อให้เกิดความยุติธรรม มีความโปร่งใสอยา่งเป็น

รูปธรรมมากขึ้น 

 

4) เพื่อให้สามารถตรวจข้อมูลของบุคลากรได ้

 

5) เพื่อใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการปรบัปรงุระบบการ

ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ 

• ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

• หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

• ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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กลุ่มของบคุลากร 

1. ข้าราชการ 

 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

3. ลูกจ้างชั่วคราว 

 

4. ลูกจ้างประจ า 

 

5. พนักงานราชการ 
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ระบบ ENPMS 
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ระบบ ENPMS สายวชิาการ 

ปริมาณงาน 

 งานสอน 

……………………………

……………………………

…………………………… 

 งานพฒันาองคค์วามรู ้

……………………………

…………………………… 

 งานบรกิารวชิาการ 

……………………………

…………………………… 

 

คุณภาพงาน 

 

 งานสอน 

 งานพฒันาองคค์วามรู ้

 งานบรกิารวชิาการ 

 

สมรรถนะหลกั 

ในการปฏิบตังิาน 

ประเดน็ 

การประเมนิ 
นน 4 3 2 1 

ปริมาณ 

 

 

รวม (1) 

คุณภาพ 

รวม (2) 

สมรรถนะ 

 

 

 

รวม (3) 

รวม 

(1)+(2)+(3) 

รายงานผลการประเมนิ 

ประมวลผลคะแนน 

(7) (8) 

(1)  กรอก

ข้อมูลงาน

สอนและ    

งานอื่นๆ 

(3)  

ENMIS 

(4) เกณฑ์ภาระงาน 

หน่วย ชม./สัปดาห ์

(2) ข้อมลู

ค าสั่งแตง่ตั้ง

กรรมการ 

จากระบบ 

ENMIS 

(6) ประเมนิผล

สมรรถนะหลกั 

การปฏบิตังิาน 

รายงานผลการปฏิบตั ิ

(5) ประเมนิคณุภาพ

งานแต่ละหวัขอ้

ปริมาณงาน ตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 

ประมวลผลคะแนน 

ประมวลผลคะแนน 
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PF_AS.pdf
PF_AS.pdf
PD.pdf


ระบบ ENPMS สายวชิาการ 
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ระบบ ENPMS สายวชิาการ 
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Template 

(1) การ
จัดท า 
ภาระงาน  
รายบุคคล   

เฉพาะ 

งานประจ า 

 

(0) รายการภาระ
งานประจ า 

Q หน่วยวัดปริมาณ  
         + Std.Time + เกณฑ ์
      

-  ความถูกต้อง 
-  ทรัพยากร 
-  ตรงต่อเวลา 
-  ผลงานตรงตาม
วัตถุประสงค ์

 
(2.1)   
กรอกผล
ปริมาณงาน
ตาม 
รายการภาระ
งาน 

 

(2.2)   กรอก
ผล 
ตามรายการ
ภาระงาน 

 (6)  กรอกผล
สมรรถนะ 

 

งานหลัก 

  งาน

ประจ า…………......... 

…………………………........................ 

  งานเชิง
พัฒนา........ 

……………………………………………… 

  งานตาม

ยุทธศาสตร์
........................
............. 

งานรอง
........................
.. 

คุณภาพ 

ประเมินเฉพาะ 
ภาระงานประจ า (Phase) 

แรก  

 

สมรรถนะ 

รายงานผล
ปฏิบัติงาน 

Std. Time 

เกณ
ฑ์ 

เล
ือก

รา
ยก

าร
 

งานที่

ได้รับ

มอบหม

าย 

น

น 
4 3 2 1 

ปริมา

ณ 

 

 

รวม 

(1) 

คุณภา

พ 

รวม 

(2) 

สมรร

ถนะ 

 

 

 

 

รวม 

(3) 
รวม 

(1)+(2)

+(3) 

รายงานผลการประเมิน 

เกณ
ฑ์ 

เกณ
ฑ์ 

(3)   กรอก
ข้อมูล 
ตามงานที่
เกิดขึ้นจริง 

 
(4)   กรอก
ข้อมูล 
โดยหัวหน้า
โครงการ 
(5)   ข้อมูล
จากค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการ
ในระบบ EN-
MIS 

(7) (8) 

ระบบ ENPMS สายสนบัสนนุ 11 



หลักเกณฑก์ารพจิารณา 

1. คะแนนจากปรมิาณงาน    40% 

2. คะแนนจากคณุภาพงาน    30% 

3. คะแนนจากการประเมนิสมรรถนะ   30% 

 
1. ภาระงานหลกั 

1) ภาระงานประจ า 

2) งานเชิงพัฒนา 

3) งานตามยทุธศาสตรข์องคณะ 

 

2. ภาระงานรอง 
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ขั้นตอนกระบวนการ 

1) ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันสร้างหัวข้อภาะงาน 

(Template Input) 

 

2) บุคลากรกรอกรายงานผลการปฏิบัติราชการและ

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานผ่านระบบ ENPMS 

 

3) ด าเนินงานกลั่นกรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
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ขั้นตอนกระบวนการ (ต่อ) 

4) ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นรับรองรายงานและประเมิน

พฤติกรรม 

 

5) คณะกรรมการประเมินรายงาน (คุณภาพ) และ

ประเมินพฤติกรรม 

 

6) ผู้บังคับบัญชายืนยันรายงานและยืนยันการประเมิน

พฤติกรรม 
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ขั้นตอนกระบวนการ (ต่อ) 

7) ระบบ ENPMS ประมวลคะแนนผลการประเมิน 

 

8) ระบบ ENPMS น าคะแนนผลการประเมินมาค านวณ

เปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือน 

 

9) ระบบ ENPMS ออกรายงานแบบสรุปการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ เพื่อแจ้งผลการประเมินให้บุคลากร

ทราบ 
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การถา่ยทอดเพื่อน าไปปฏบิตัิ 

• ด าเนินการจัดอบรมและท าความเข้าใจ ถึงวิธีการ

ประเมินผ่านระบบ ENPMS และการใช้งานระบบ 

ENPMS 
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กระบวนการพฒันาและปรบัปรงุ 

หลังจากที่มีการใช้ระบบ ENPMS มา 3 รอบการประเมิน 

 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรทั้งหมด 

เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ และ

สรุปปัญหาจากรอบการประเมินที่ผ่านๆมา พร้อมทั้งรับ

ฟังความคิดเห็นผ่านหนังสือเวียน และ E-mail 
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การเปดิรบัฟังความคดิเห็นของบคุลากร 
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การเปดิรบัฟังความคดิเห็นของบคุลากร 

21 



ระบบซกีบัระบบแท่ง 

ระบบซี 

• ทั้งปี ได้เงินเดือนขึ้น 1.5 ขั้น 

• 15,410-14,330 = 1,080 บาท 

 

ระบบแท่ง 

• เงินเดือน 14,330 บาท 

• ฐานการค านวณ 20,350 บาท 

• ทั้งปีต้องได้อย่างน้อย 5.30% 
จึงจะเท่ากับระบบซี 

• หรือรอบประเมินละ 2.66% 
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กระบวนการพฒันาและปรบัปรงุ 

สรุปปัญหาจากรอบการประเมินท่ีผ่านๆมา 

 

• เปลี่ยนวิธีการประเมินจาก กบม. 1/2553 เป็น กบม. 

1/2554 

 

• ปัญหาหัวข้อภาระงานที่ยังขาดหายไป และหน่วยวัด 

(เวลามาตรฐาน) ยังไม่เหมาะสม 

 

• ผู้ใช้ยังขาดความเข้าใจถึงวิธีการประเมิน และ

วิธีการใช้งานโปรแกรม 
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การประเมินและปรบัปรงุ (L-Learning) กระบวนการ 

• บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

 

• คณะฯ ได้ปรับปรุงระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล 
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กระบวนการพฒันาและปรบัปรงุ 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดท าประกาศ

หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร

สายสนับสนุน 

 

• ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

 

• จัดอบรมบุคลากรเพื่อชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบต่างๆ 

 จัดอบรมบุคลากรที่ได้รับการประเมิน 

 จัดอบรมบุคลากรที่จะเป็นผู้ประเมิน 
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การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร และบุคลากร 

• การคิดภาระงาน และการประเมิน เกิดจากการประชุม

ตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 

 

• การกลั่นกรองรายงานเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร

และบุคลากร 
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การตรวจสอบความถกูต้องของปรมิาณงาน 

• ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารภาควิชา บุคลากรทั้งหมดของ

ภาควิชา ร่วมกันดูข้อมูลของทุกคนพร้อมกัน 

 

• หากมีข้อมูลส่วนไหนไม่จริง ตัดออก และไม่คิดคะแนน

ส่วนนั้น 

 

• ตั้งกรรมการสอบ 
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การตรวจสอบความถกูต้องของปรมิาณงาน 

• เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา การกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

 

• คณะฯ จะจัดอบรมการกรอก 
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วันที่ 26 ธันวาคม 2554 – 9 มกราคม 2555 

• ประชุมคณะท างานเพื่อกลั่นกรองผลการปฏิบตัิราชการสาย

สนับสนุน 

 

• ฝ่ายบรหิาร หัวหน้าภาค บุคลากรสายสนับสนุนใน

หน่วยงานนั้นๆทัง้หมด 

• 26 ธันวาคม 2554: ส านักงานคณบดี 

• 3 มกราคม 2555: โยธา + ไฟฟ้า 

• 4 มกราคม 2555: อุตสาหการ + เครื่องกล 

• 5 มกราคม 2555: เกษตร + สิ่งแวดล้อม 

• 6 มกราคม 2555: เคมี + คอมพิวเตอร์ 

• 9 มกราคม 2555: สรุปการกล่ันกรอง 
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ความยตุิธรรม 

1. มีการตรวจสอบรว่มกันระหว่างบุคลากรดว้ยกันเอง 

 

2. มีการตรวจสอบของหวัหนา้ภาค หรือ รองคณบดี 

 

3. มีการตรวจสอบของคณะกรรมการรว่มประเมนิผลของ
ภาควิชา และของคณะ 

 

4. มีการตรวจสอบของคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ 

 

5. มีการตรวจสอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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การมสี่วนรว่มของบคุลากร 

 

 

ทุกข้อเสนอแนะทีไ่ดร้บัมา ไดน้ าเขา้ไปให้

คณะกรรมการประจ าคณะพจิารณา 

ทุกความคดิเหน็  
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ประโยชนต์อ่องคก์ร 

• ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น 

 

• ระบบประเมินมีความถูกต้อง แม่นย า และยุติธรรมมาก

ยิ่งขึ้น 

 

• บุคลากรมีความสะดวก และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ได้รวดเร็วขึ้น 

 

• บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมาก

ยิ่งขึ้น 

 
32 



ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเรจ็ 

1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. ความร่วมแรงร่วมใจ ความเสียสละ การทุ่มเท เพื่อส่วนรวม 
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แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป 

• พัฒนาให้ระบบมีความโปร่งใส ยุติธรรม อย่างเป็น

รูปธรรมมากขึ้น 

 

• พัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อมูลให้กระชับ และเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
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จบการบรรยาย 

 

 
ขอขอบพระคณุมากครบั 

 

ฝ่ายบรหิาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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