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ภาคผนวก  ก 

คูมือการติดต้ัง 

 

ระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม : การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) เปนลักษณะการทํางานผานเครือขายระบบอินทราเน็ต
ภายในองคกร โดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนาคือไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ ดอต เน็ต เวอรชัน 2008 
ระบบฐานขอมูลของระบบเปนโปรแกรมเอสคิวแอล เซิรฟเวอรเอ็กเพรสส 2008  ในสวนของการ
แสดงผลการใชงานของโปรแกรมจะอาศัยโปรแกรมเว็บบราวเซอร ไมโครซอฟท อินเทอรเน็ต 
เอ็กซโพลเรอร ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีติดต้ังมาตรฐานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองในองคกร การ
ติดต้ังโปรแกรม และการติดต้ังฐานขอมูลโดยมีข้ันตอนในการติดต้ัง ดังนี้ 

ก.1 การติดตัง้เว็บเซิรฟเวอร 

ก.1.1 ไปท่ี Start เมนู > Control Panel > Add or Remove Programs แลวคลิกตรงท่ีแถบเมนู 

Add/Remove Windows Component ดังรูป ก.1  

 

รูป ก.1 หนาจอ Add/Remove Windows Component 

ก.1.2 เม่ือมีหนาตาง Windows Components Wizard ปรากฏ ทําการเลือกท่ี Internet 
Information Services (IIS) แลวทําการคลิก Details ดังรูป ก.2 
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รูป ก.2 หนาจอ Windows Components Wizard 

ก.1.3 หนาตาง Internet Information Services (IIS) ปรากฏ ทําการเลือกติดต้ัง Common 
Files, Internet Information Services Snap-In , SMTP Service , World Wide Web Service แลวทํา
การกดปุม OK เพื่อทําการติดต้ัง ดังรูป ก.3 

 

 
รูป ก.3 หนาจอ Internet Information Services (IIS) 
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ก.1.4 หนาตาง Window Component Wizard  แสดงการดําเนินการติดต้ังเว็บเซิรฟเวอร 

เซอรวิสท่ีเลือกจนเสร็จส้ิน ดังรูป ก.4 

หมายเหตุ  

- ระหวางการติดต้ังตองเตรียมแผนMicrosoft XP Services Pack 3 ไวเพื่อระหวางทําการ
ติดต้ังเว็บเซิรฟเวอรระบบจะตองไฟลจากแผนนี้ 

 

 

 

 

 

 

รูป ก.4 หนาจอ Windows Components Wizard 

 

ก.2 การติดตัง้โปรแกรม 

ก.2.1  การติดต้ังโปรแกรมใหทําการกอปปโฟลเดอรโปรแกรมไปไวท่ีฮารดดิสกของเคร่ือง
เซิรฟเวอร เชน ตองการไวท่ีตําแหนง  D:\IS_Project\ISCMU ในท่ีนี้ไฟลโปรแกรมถูกเก็บอยูภายใต
โฟลเดอร ISCMU ดังรูป ก.5 
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รูป ก.5 หนาจอแสดงตําแหนงท่ีเก็บไฟลโปรแกรม 

ก.2.2 จากนั้นเปดโปรแกรม IIS (Internet Information Services) โดยไปท่ี Start เมนู >  
Control Panel > Administrative Tools > Internet Information Services ดังรูป ก.6 

 
รูป ก.6 หนาจอแสดงโปรแกรม Internet Information Services (IIS) 
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ก.2.3  หนาจอแสดงโปรแกรม IIS (Internet Information Services) ใหทําการคลิกขวาท่ี  

Default Website > New > Virtual Directory หลังจากนั้นกดปุม Next ดังรูป ก.7 

รูป ก.7 หนาจอการสราง Virtual Directory 

ก.2.4  จากนั้นใหใสช่ือ  Virtual Directory Alias เพื่อใชในการเขาสูเว็บไซต  ในท่ีนี้ใชช่ือ 

ISCMU ดังรูป ก.8 

 

รูป ก.8 หนาจอการสราง Virtual Directory Alias 
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ก.2.5 เลือกท่ีอยูของโฟลเดอรโปรแกรมท่ีเราไดนําไปวางไว แลวกดปุม “Next” ดังรูป ก.9 

 

รูป ก.9 หนาจอการสรางเลือกท่ีอยูของโฟลเดอรโปรแกรม 

ก.2.6 ทําการเลือก Access Permissions ใหเลือกเฉพาะ Read และ Run scripts (such as 

ASP) เทานั้น ดังรูป ก.10 

 

รูป ก.10 หนาจอการเลือก Access Permissions ของเว็บไซต 
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ก.2.7   การตั้งคาของ Virtual Directoryโดยการคลิกขวาท่ี ISCMU> Properties ดังรูป ก.11 

 

รูป ก.11 หนาจอการต้ังคาของ Virtual Directory 

ก.2.8 หนาตาง  Properties ปรากฏขั้น จากนั้นใหไปท่ีหมวดหมู Documents แลวกดปุม 
“Add” เพื่อใสช่ือไฟลหนาแรกของเว็บไซต กรณีนี้ใหใสคําวา index.aspx และทําการเล่ือนช่ือใหอยู
บนสุดเปนช่ือแรก และกดปุม “OK” เพื่อเสร็จส้ินการต้ังคาโปรแกรม ดังรูป ก.12 

 
รูป ก.12 หนาจอการต้ังคาหนาแรกของเวบ็ไซต 
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ก.3  การติดตัง้ SQL Server Express 2008 
ก.3.1 ใสแผนติดต้ัง SQL Server 2008 ของเราและตัวติดต้ังก็จะตรวจสอบระบบเพ่ือ

ดําเนินการติดต้ังโปรแกรมลงสูเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหกด OK  ดังรูป ก.13 
 

 

รูป ก.13 หนาจอการตั้งคาของ Microsoft SQL Server Express 2008 

ก.3.2 แสดงหนาจอ SQL Server Install Center ใหเลือก Install และ New SQL Server 
Stand-alone installation and features To an Existing install แลวใหกด  OK  ดังรูป ก.14 

 

 

รูป ก.14  แสดงหนาจอ SQL Server Install Center 
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ก.3.3  การติดต้ังแสดงหนาจอ Setup Support Rule แสดงการตรวจสอบสถานะของเคร่ือง
วา พรอมท่ีจะติดต้ัง SQL Server Express 2008 ใหกด Next  ดังรูป ก.15 

 

 

รูป ก.15 หนาจอการตรวจสอบสถานะ Setup Support Rule 

ก.3.4 การติดต้ังแสดงหนาจอ การเลือกติดต้ัง SQL Server Express 2008  แบบ  License 
Team ใหกด Next  ดังรูป ก.16  

 

 

รูป ก.16 หนาจอ License Team  
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ก.3.5  การติดต้ังแสดงหนาจอ Setup Support Files ใหกด Install  ดังรูป ก.17 
 

 
รูป ก.17 หนาจอ Setup Support Files 

ก.3.6  การติดต้ังแสดงหนาจอ Instance Configuration เพื่อต้ังช่ือ Instance เม่ือต้ังช่ือแลวให
กด Next  ดังรูป ก.18 
 
หมายเหตุ  

- Default instance  จะเปนการใชข่ือ Default Instance ของ SQL Server จะเปนช่ือ 
MSSQLSERVER  ทําใหการอางถึงจะระบุเพียง ช่ือเคร่ืองเทานั้น แตวาในแตละเคร่ืองจะสามารถมี 
Default  Instance  ไดเพียง 1 Instance เทานั้น 

- Named instance จะเปนการกําหนดช่ือของ instance เองและมักจะใชในกรณีท่ีตองการ
ติดต้ัง SQL Server มากกวา 1 instance 
 
 
 
 
 
 
 



 

82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ก.18 หนาจอ Instance Configuration 

ก.3.7 การติดต้ังแสดงหนาจอ Server Configuration เพื่อกําหนด การสตารท Service 
ของ SQL Server รวมถึงการต้ังคาให  SQL Server สตารทแบบ อัตโนมัติ  เม่ือกําหนดเปนท่ี
เรียบรอย แลว ใหกด Next  ดังรูป ก.19 

 

 
 

รูป ก.19 หนาจอ Server Configuration 
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ก.3.8  การติดต้ังแสดงหนาจอ Database Engine Configuration เพื่อทําการช่ือผูใช และ
รหัสผาน ท่ีใชในการเขาระบบ  เม่ือกําหนดเปนท่ีเรียบรอย แลว ใหกด Next  ดังรูป ก.20 

 

 
รูป ก.20 หนาจอ Database Engine Configuration 

ก.3.9  การติดต้ังแสดงหนาจอ Error and Usage Reporting  เพื่อรายงานใหทราบถึงปญหาท่ี
เกิดและตองการสงรายงานน้ีใหกับทางบริษัทไมโครซอรฟเพื่อขอความชวยเหลือหรือไม ใหกด 
Next เพื่อทําการติดต้ังตอไป ดังรูป ก.21 

 

 

รูป ก.21 หนาจอ Error and Usage Reporting 
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ก.3.10  การติดต้ังแสดงหนาจอ Install Rules ตรวจสอบ Process ของเคร่ืองวาพรอมท่ีจะ
ติดต้ังหรือไม ถาการตรวจสอบไมพบปญหา ใหกด Next เพื่อทําการติดต้ังตอไป ดังรูป ก.22 

 
 

รูป ก.22 หนาจอ Install Rules 

ก.3.11   การติดต้ังแสดงหนาจอ Ready to Install วาพรอมทําการติดต้ังแลว ใหกด Install  
เพื่อทําการติดต้ัง ดังรูป ก.23 

 

 

รูป ก.23 หนาจอ Ready to Install 
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ก.3.12   การติดต้ังแสดงหนาจอ Install Progress แสดง Process ท่ีทําการติดต้ังสมบูรณแลว 
ใหกด Next   ดังรูป ก.24 

 

 
รูป ก.24 หนาจอ Install Progress 

ก.3.13   การติดต้ังแสดงหนาจอ Complete วาทําการติดต้ังเรียบรอยแลว ใหกด Close  เพื่อ

ปดหนาจอการติดต้ัง ดังรูป ก.25 

 

รูป ก.25 หนาจอ Complete 
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ก.4  การติดตัง้ฐานขอมูล 
ก.4.1  การติดต้ังโปรแกรมใหกอปปโฟลเดอรโปรแกรมไปไวท่ีฮารดดิสกของเคร่ือง

เซิรฟเวอร เชน ตองการไวท่ีตําแหนง  D:\IS_Project\ISCMU_Data ในท่ีนี้ไฟลฐานขอมูลเก็บอยู
ภายใตโฟลเดอร ISCMU_Data  มี 2 ไฟลคือ IS_CMU.mdf และ IS_CMU_log.ldb ดังรูป ก.26 

 

 

รูป ก.26 หนาจอแสดงตําแหนงท่ีเก็บไฟลฐานขอมูล 

ก.4.3 จากนั้นใหไปท่ี Start เมนู แลวเลือก All Programs > Microsoft SQL Server 2008 > 
SQL Server Management Studio เพื่อเปดโปรแกรมจัดการ DBMS ของ Microsoft SQL Server 
2008 ดังรูป ก.27 

 

 

รูป ก.27 หนาจอโปรแกรมการจัดการ DBMS ของ Microsoft SQL Server 2008 
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ก.4.4 จากนั้นใหไปคลิกขวาท่ี Database แลวเลือก Tasks > Attach ดังรูป ก.28 

 

รูป ก.28 หนาจอการ Attach Database จากโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

ก.4.5 จากนั้นใหไปคลิกปุม Add เพื่อเลือกไฟลฐานขอมูลท่ีไดจัดวางไว ดังรูป ก.29 

 
 

รูป ก.29  หนาจอการเลือกไฟลเพื่อนําขอมูลเขาฐานขอมูล 
 
ก.4.6 ไดฐานขอมูลท่ีไดนําขอมูลเขามาช่ือ ISCMU จากไฟล ดังรูป ก.30 
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หมายเหตุ   ถาช่ือของฐานขอมูลไมใชช่ือ ISCMU ใหเปล่ียนช่ือเปน ISCMU 
 

 

รูป ก.30 หนาจอการนําเขาฐานขอมูลท่ีใชงาน 

ก.4.7 เพื่อใหโปรแกรมรูจักกับฐานขอมูล ตองทําการแกไขตัวเช่ือมตอกับฐานขอมูล โดย

ใหไปท่ีโฟลเดอรท่ีเรานําเอาโปรแกรมไปวางไวแลวแกไขท่ีไฟล Web.Config  ก็จะเสร็จส้ินข้ันตอน

การตั้งคาสําหรับการติดตอฐานขอมูล รายละเอียดการแกไขแสองดังรูป ก.31 

 

รูป ก.31  การตั้งคาการเช่ือมตอระหวางโปรแกรมกับฐานขอมูล 
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ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงานระบบ 

 
การใชงานระบบประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) ซ่ึงไดอธิบายการใชงานระบบตามท่ีไดวิเคราะหและ
ออกแบบระบบไวในบทท่ี 3 มีรายละเอียดดังนี้ 

 การใชงานระบบประเมินสมรรถนะความสามารถ  แบงผูใชงานออกเปน 4  กลุม ไดแก 
1. เจาหนาท่ีงานบุคคล   
2. ผูบังคับบัญชา 
3. ผูประเมิน 
4. ผูถูกประเมิน 

 
การใชงานของระบบประเมินสมรรถนะความสามารถเพื่อใชในการฝกอบรม   

คูมือการใชงานสําหรับเจาหนาท่ีงานบุคคลแบงเปน 4 สวน ตามกระบวนการทํางานของ
ระบบ เพื่อใหผูใชงานเขาใจไดงาย โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ข.1 การเขาสูระบบการกําหนดการประเมินสมรรถนะความสามารถ มีเมนูการใชงานดังนี้ 
- การเขาสูระบบ 

ข.2 ระบบจัดการกําหนดการประเมินสมรรถนะความสามารถ   
- กําหนดประเภทการประเมิน 
- กําหนดหัวขอการประเมิน 
- กําหนดการ การประเมินประจําป 
- กําหนดหัวขอการประเมินประจําป 

ข.3 ระบบประเมินสมรรถนะความสามารถ มีเมนูการใชงานดังนี้ 
- กําหนดประเภทผูประเมิน 
- กําหนดจํานวนผูประเมิน 
- กําหนดผูถูกประเมิน 
- กําหนดผูเลือก (ผูประเมิน) 
- ปรับปรุงแกไขผูประเมิน 

ข.4 รายงานผล 
- รายงานผูดูแลระบบ 
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•  หัวขอการประเมินประจําป 

•   ผูถูกประเมินประจําป 
- รายงานผลการประเมิน 

•  ผลการประเมินรายบุคคลประจําป 

•  ผลการประเมินผูตํ่ากวาเกณฑ 
ข.5  ผูดูแลระบบ 

-  รายช่ือพนักงาน 
-  ระบบตรวจสอบการสงเมล 
•  แจงผูประเมิน 

• ปลดล็อกผูประเมิน 

• แจงผลการประเมิน 
 
ดังท่ีกลาวมาสามารถสรุปข้ันตอนการเขาระบบเพื่อทําการประเมินสมรรถนะความสามารถ 

ดังมีรายละเอียดตามรูป ข.1 ซ่ึงแสดงถึงลําดับข้ันตอนการทํางาน ของระบบการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถของพนักงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เหมืองแมเมาะ  ดังนี้ 

1. เร่ิมจากคณะกรรมการเร่ิมทําการประชุมเพื่อกําหนดหัวขอ เพื่อใชในการประเมิน 
2. เจาหนาท่ีงานบุคคลเขาระบบ 
3. เจาหนาท่ีงานบุคคล ดําเนินการนําขอมูลท่ีไดจากการประชุมเขาระบบประเมิน

สมรรถนะความสามารถ 
4. เจาหนาท่ีงานบุคคลกําหนด กําหนดการประเมินในระบบ 
5. เจาหนาท่ีงานบุคคลจัดหัวขอการประเมินตามกลุม 
6. เจาหนาท่ีงานบุคคลแจงเพื่อผูบริหารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูบริหารเลือกผู

ประเมินใหกับผูใตบังคับบัญชาในสังกัด 
7. ผูบังคับบัญชาเขาระบบเพื่อทําการเลือกผูประเมินใหกับผูใตบังคับบัญชา ท้ังนี้ระบบจะ

สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงใหกับผูท่ีไดรับเลือกใหเปนผูประเมินทราบ วาจะตองเขาระบบเพื่อ
ทําการประเมินโดยอัตโนมัติ 

8. ผูประเมินเขาทําการประเมินในระบบ 
9. ระบบจะแจงเตือนการเขาดูผลการประเมินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยผูท่ีจะไดรับ

การแจงเตือน คือ ตัวผูถูกประเมินผูบังคับบัญชา 
 



 

91

LOGIN

ตรวจสอบ

ไมผาน

ตรวจสอบเจาหนาที่งานบุคคล

- นําเขาหัวขอการประเมิน
- กําหนด กําหนดการ การประเมิน
- จัดหัวขอการประเมินตามกลุม 
- แจงผูบริหาร (เลือกผูประเมิน)
- ตรวจสอบขอมูล
- ออกรายงาน

ผูบังคับบัญชา/พนักงาน

กําหนดหัวขอการประเมิน

ผาน

ผูบังคับบัญชา  
- กําหนดผูประเมิน/แจงเมล
- ผลการประเมินบุคคล
- ผลการประเมินรวม
แยกตามสายงาน

ผูประเมิน 
- ทําการประเมิน

ผูถูกประเมิน 
- ผลการประเมินบุคคล

1
2

3
4
5
6

7

8

แผนภาพแสดงข้ันตอนการประเมิน
สมรรถนะความสามารถ

ออกจากระบบ

9

9

 
 

รูป ข.1  แสดงข้ันตอนการประเมินสมรรถนะความสามารถ 
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ข.1 ระบบจัดการกําหนดการประเมินสมรรถนะความสามารถ  
ข.1.1 การเขาสูระบบ 

เจาหนาท่ีงานบุคคลจะตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีอยูภายในเครือขายของ กฟผ. การ
เขาสูระบบ จะตองระบุหมายเลขประจําตัวและรหัสผานของเจาหนาท่ีงานบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย  

- ระบบจะปรากฏหนาตางดังรูป ข.1 ใหระบุหมายเลขประจําตัวและรหัสผาน 
- คลิกท่ีปุม “เขาระบบ” จะเขาสูหนาแรกของระบบ 

 

 
 

รูป ข.2 แสดงเว็บไซตหนาแรกของระบบ 
หมายเหตุ 

จากรูป ข.1 แสดงหนาจอที่ใชในการตรวจสอบสิทธ์ิผูเขาใชระบบ เม่ือผูใชผานการ
ตรวจสอบสิทธ์ิเรียบรอยแลว จะเขาสูหนาจอการใชงานสําหรับผูใชแตละระดับ ซ่ึงไดแบงระดับ
การใชงานของผูใชท่ีตองตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชระบบเปน 4 ระดับ ไดแก เจาหนาท่ีงานบุคคล  
ผูบังคับบัญชา ผูประเมิน และผูถูกประเมิน 

 
ข.2 ระบบจัดการกําหนดการประเมินสมรรถนะความสามารถ   

เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนดรายละเอียดการประเมินสมรรถนะความสามารถ ดังนี ้
ข.2.1  กําหนดประเภทการประเมิน 
ข.2.2  กําหนดหัวขอการประเมิน 
ข.2.3  กําหนดการ การประเมินประจําป 
ข.2.4  กําหนดหัวขอการประเมินประจาํป 
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รูป ข.3 แสดงเมนูหลักของระบบในสวนของเจาหนาท่ีบุคคล 
 
ข.2.1 กําหนดประเภทการประเมิน 
เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนดประเภทการประเมิน ตามขอกําหนด กฟผ. ท่ี 

109/2549 วาดวย การประเมินผลบุคคล กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะความสามารถ 3 
ประเภท คือ สมรรถนะความสามารถพื้นฐาน  (Core Competency) สมรรถนะความสามารถทางการ
บริหาร (Structural Competency)  และสมรรถนะความสามารถตามลักษณะงาน (Functional 
Competency) 

 

 
 

รูป ข.4  แสดงขอมูลการกําหนดประเภทของการประเมิน 



 

94

หมายเหตุ 
การกําหนดประเภทการประเมินสามารถแกไข ลบ หรือเพิ่มขอมูลไดตามขอกําหนดท่ี 

กฟผ. กําหนด 
 

ข.2.2 กําหนดหัวขอการประเมิน 
 เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนดหัวขอการประเมิน โดยแยกตามประเภทการ

ประเมินท้ัง 3 ประเภท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง 
(คบ.รวช.) คร้ังท่ี 2/2550  ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2550 และคร้ังท่ี 6/2550  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2550 
ซ่ึงเห็นชอบใหมีการประเมินสมรรถนะความสามารถสําหรับพนักงานระดับ 7 – 11 ตามแนวทาง
ของสายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง โดยกําหนดใหมีหัวขอประเมินตามขอกําหนด กฟผ.  

 

 
 

รูป ข.5 แสดงขอมูลการกําหนดหวัขอการประเมิน 
 
หมายเหตุ 

การกําหนดหัวขอการประเมินสามารถแกไข ลบ หรือเพิ่มขอมูลไดตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิงซ่ึงกําหนดในแตละป 
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 ข.2.3 กําหนดการ การประเมินประจําป 
เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนด กําหนดการ การประเมินประจําป ตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง  ซ่ึงเห็นชอบในแตละป 

 
 

รูป ข.6 แสดงตารางกําหนดการ การประเมินประจําป 
 
หมายเหตุ 

การกําหนดการประเมินประจําปสามารถแกไข ลบ หรือเพิ่มขอมูลไดตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิงซ่ึงกําหนดในแตละป 
 

ข.2.4 กําหนดหัวขอการประเมินประจําป 
เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนดหัวขอการประเมินประจําป ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง  ซ่ึงเห็นชอบในแตละป 
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รูป ข.7 แสดงขอมูลการกําหนดหวัขอการประเมินประจาํป 
 
หมายเหตุ 

การกําหนดหัวขอการประเมินประจําป จะตองเขาไปกําหนดหัวขอใหกับการประเมิน
สมรรถนะความสามารถแยกตามระดับของพนักงาน  เนื่องจากหัวขอในการประเมินของพนักงาน
แตละระดับแตกตางกัน  ท้ังนี้หัวขอตาง ๆ สามารถแกไข ลบ หรือเพิ่มขอมูลไดตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิงซ่ึงกําหนดในแตละป 

 
ข.3 ระบบประเมินสมรรถนะความสามารถ   

เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนดรายละเอียดการประเมินสมรรถนะความสามารถ ดังนี ้
ข.3.1 กําหนดประเภทผูประเมิน 
ข.3.2 กําหนดจํานวนผูประเมิน 
ข.3.3 กําหนดผูถูกประเมิน 
ข.3.4 กําหนดผูเลือก (ผูประเมิน) 
ข.3.5 ปรับปรุงแกไขผูประเมิน 



 

97

ข.3.1 กําหนดประเภทผูประเมิน 
เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนดประเภทผูประเมินประจําป ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง  ซ่ึงเห็นชอบในแตละป 
 

 
 

รูป ข.8 แสดงขอมูลการกําหนดประเภทของผูประเมิน 
 
หมายเหตุ 

การกําหนดประเภทของผูประเมินประจําปสามารถแกไข ลบ หรือเพิ่มขอมูลไดตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิงซ่ึงกําหนดในแตละป 

 
ข.3.2 กําหนดจํานวนผูประเมิน 

เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนดจํานวนผูประเมินในแตละกลุม ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง  ซ่ึงเห็นชอบในแตละป 
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รูป ข.9 แสดงขอมูลการกําหนดประเภท  และจํานวนของผูประเมินประจําป 
 
หมายเหตุ 

การกําหนดจํานวนของผูประเมินประจําปสามารถแกไข ลบ หรือเพิ่มขอมูลไดตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิงซ่ึงกําหนดในแตละป  สําหรับการ
ประเมินผูถูกประเมิน 1 คน จะตองมีผูประเมินอยางนอย 6 คน สูงสุด 9 คน ไดแก 

1.  ผูถูกประเมินท่ีมีผูใตบังคับบัญชา  การประเมินมีผูประเมินดังนี้ 
1.1  ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  จํานวน 2 คน 
1.2  ผูรวมงานในระดับเดียวกันกับผูถูกประเมิน หรือผูรวมงานตางระดับ กันและหรือผู

มาติดตองานกับผูถูกประเมิน   จํานวน 3 คน (โดยใหผูถูกประเมินเปนผูกําหนดรายช่ือผูประเมิน
กลุมเพื่อนรวมงาน) 

1.3  ผูใตบังคับบัญชาของผูถูกประเมิน จํานวน 3 คน 
1.4 ประเมินตนเอง   

2. ผูถูกประเมินไมมีผูใตบังคับบัญชา  การประเมินมีผูประเมินดังนี ้
2.1 ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  จํานวน 2 คน 
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2.2  ผูรวมงานในระดับเดียวกันกับผูถูกประเมิน หรือผูรวมงานตางระดับกัน และหรือผู
มาติดตองานกับผูถูกประเมิน  จํานวน 3 คน (โดยใหผูถูกประเมินเปนผูกําหนดรายช่ือผูประเมิน
กลุมเพื่อนรวมงาน) 

2.3 ประเมินตนเอง   
3. กําหนดผูถูกประเมิน 
 เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนดรายช่ือผูถูกประเมิน ตามเง่ือนไขท่ีระบุในมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง  ซ่ึงเห็นชอบในแตละป  
 

 
 

รูป ข.10 แสดงรายช่ือผูถูกประเมินประจําป 
 

หมายเหตุ 
 การกําหนดผูถูกประเมินประจําป สามารถแกไข ลบ หรือเพิ่มขอมูลได ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงระหวางดําเนินการประเมิน เชน การโอนยายพนักงานท้ังเขาและออกจากสายงานรอง
ผูวาการเช้ือเพลิง 
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 ข.3.4 กําหนดผูเลือก (ผูประเมิน) 
 เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปกําหนดผูเลือก (ผูประเมิน) ตามเง่ือนไขท่ีระบุในมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง  ซ่ึงเห็นชอบในแตละป  โดยเจาหนาท่ี
บุคคลจะตองเลือกรายการปท่ีประเมิน และคร้ังท่ีประเมินกอน จากนั้นจะมีรายช่ือผูท่ีมีสิทธ์ิกําหนด
ผูประเมินแสดงบนหนาจอ ดังแสดงในรูป ข.11 
 

 
 

รูป ข.11 แสดงรายช่ือผูทําหนาท่ีเลือก ผูท่ีทําการประเมินประจําป 
  

แสดงหนาจอสําหรับเจาหนาท่ีบุคลากรใชในการแสดงรายงานขอมูลผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปน
ผูเลือกผูประเมินใหกับผูถูกประเมินในแตละคร้ัง เม่ือตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีงาน
บุคคล จะเลือกปุม “สงเมลใหกับผูทําหนาท่ีเลือกผูประเมิน” เพื่อทําการสงจดหมายแจงให
ผูบังคับบัญชาเขาระบบ เพื่อทําการเลือกผูประเมินใหกับผูถูกประเมิน 
 
หมายเหตุ 
 การกําหนดผูทําหนาท่ีเลือก ผูท่ีทําการประเมินประจําป เปนการตรวจสอบขอมูล
เบ้ืองตนวาขอมูลมีความถูกตองหรือไม   
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ข.3.5 ปรับปรุงแกไขผูประเมิน 
 เจาหนาท่ีงานบุคคล จะเขาไปปรับปรุงแกไขผูประเมิน เม่ือผูทําหนาท่ีเลือก ผูท่ีทําการ
ประเมินประจําป  แจงความประสงคท่ีจะเปล่ียนแปลงผูประเมินใหกับผูใตบังคับบัญชาของตน  
โดยเจาหนาท่ีงานบุคคลจะตองเลือกปท่ีทําการประเมิน และระดับของผูถูกประเมินกอน  จากนั้นจึง
เลือกช่ือผูถูกประเมินเพื่อใหปรากฏรายช่ือผูประเมินและบทบาทที่จะประเมินท่ีกําหนดไว  จากนั้น
หากจะยกเลิกผูประเมินคนใด สามารถเลือกปุมลบขอมูล  ขอมูลของผูประเมินคนนั้นจะหายไป 
 

 
 

รูป ข.12 แสดงเมนูการเลือกผูท่ีจะทําการประเมิน   
หมายเหตุ 

การปรับปรุงแกไขผูประเมิน จะสามารถลบขอมูลของผูท่ีไมตองการออกจากระบบ 
   
ข.4 รายงานผล 

การรายงานผลสามารถแบงเปนการรายงานสําหรับผูใชงาน  2  กลุม ไดแก รายงานผูดูแล
ระบบ และรายงานผลการประเมิน 

ข.4.1 รายงานผูดูแลระบบ 
รายงานสําหรับผูดูแลระบบ มี 2 รายงานไดแก  
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 (1) หัวขอการประเมินประจําป  เจาหนาท่ีบุคคลจะตองเลือกรายการหัวขอปท่ี
ตองการ เพื่อเลือกป คร้ังท่ีทําการประเมิน และระดับท่ีประเมิน เนื่องจากขอมูลแตละสวนมีหัวขอ
ในการประเมินแตกตางกัน 

 

 
 

รูป ข.13 แสดงรายงานหวัขอการประเมินประจําป 
 
หมายเหตุ 
 รายงานหัวขอการประเมินประจําป จะแยกตามปและคร้ังท่ีประเมิน รวมถึงแยกระดับ
ของการประเมิน  เนื่องจากในแตละปและการประเมินแตละคร้ัง แตละระดับ จะใชหัวขอท่ีแตกตาง
กัน 

 
(2) ผูถูกประเมินประจําป เจาหนาท่ีงานบุคคล จะตองเลือกปและคร้ังท่ีจะประเมิน  

เพื่อระบบจะแสดงรายช่ือผูท่ีจะถูกประเมินประจําป  โดยแยกรายช่ือตามระดับ 
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รูป ข.14 แสดงรายช่ือผูถูกประเมินประจําป 
 
หมายเหตุ 

รายงานผูถูกประเมินประจําป จะแยกตามระดับของผูถูกประเมิน โดยระบุปและคร้ังท่ี
ประเมิน หมายเลขประจําตัว ช่ือ-สกุล ตําแหนง และระดับของผูถูกประเมิน 
 

ข.4.2 รายงานผลการประเมิน 
รายงานผลการประเมินมี 2 รายงานไดแก  
 (1) ผลการประเมินรายบุคคลประจําป เจาหนาท่ีบุคคลจะตองเลือกปและคร้ังท่ีทําการ

ประเมิน จะปรากฏชื่อผูท่ีถูกประเมินท้ังหมด พรอมเปอรเซ็นตความสําเร็จ ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ี
งานบุคคลทราบวาประเมินครบหรือไม ถาสําเร็จ 100% แสดงวาผูประเมินดําเนินการประเมินครบ
ทุกคนแลว 
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รูป ข.15 แสดงรายช่ือผูถูกประเมินประจําปเพื่อแสดงรายงาน 
 
และหากตองการคนหารายช่ือผูท่ีตองการจะทราบผลการประเมิน สามารถปอนขอมูล

รายช่ือในชอง “คนหาจากรายช่ือ” และกด Enter  ดังรูป ข.16 
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รูป ข.16 แสดงรายช่ือผูถูกประเมินประจําป จากการปอนขอมูลในชอง “คนหารายช่ือ” 

 
จากนั้นเลือก “ดูรายงาน” เพื่อแสดงผลการประเมินสมรรถนะความสามารถรายบุคคล

ประจําป ซ่ึงรายงานดังกลาวจะแสดงคะแนนเฉล่ียของผูประเมินในแตละกลุม และคาเฉล่ียรวมของ
ทุกกลุม ยกเวนผลการประเมินตนเอง  และเปรียบเทียบเปนกราฟเสนเพื่อใหเห็นภาพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
ดังรูป ข.17 
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รูป ข.17 แสดงผลการประเมินสมรรถนะความสามารถรายบุคคลประจําป 
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(2) ผลการประเมินผูตํ่ากวาเกณฑ เจาหนาท่ีบุคคลจะตองเลือกปและคร้ังท่ีทําการ
ประเมิน หากตองการดูขอมูลท้ังหมดไมตองเลือกในชอง “ฝาย”   “กอง”   “แผนก” จะปรากฏขอมูล
ดังรูป ข.18 
 

 

 
 

รูป ข.18 แสดงรายช่ือผูท่ีมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉล่ียของกลุมแยกตามหวัขอการประเมิน 
 

   ข.5  ผูดูแลระบบ 
ข.5.1 รายช่ือพนักงาน เจาหนาท่ีบุคคลสามารถเพ่ิม ลดผูปฏิบัติงานได  หากมีการ

เปล่ียนแปลงในชวงการประเมิน ดังแสดงในรูป ข.19 
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รูป ข.19 แสดงรายช่ือพนักงานท้ังหมดของเหมืองแมเมาะ 
 
 หากตองการแกไขขอมูลท่ีมีอยูเดิม สามารถเลือกท่ีปุม “แกไข”  ดังแสดงในรูป ข.20 
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รูป ข.20 แสดงขอมูลพนักงานท่ีตองการแกไข 
 

เม่ือดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว กดปุม “บันทึก” และกดปุม “ยอนกลับ” เพื่อ
กลับไปเมนูหลักท่ีมีรายช่ือผูปฏิบัติงานเหมืองแมเมาะท้ังหมด 

หากตองการเพิ่มขอมูลพนักงานท่ียายเขามาใหมใหเลือกปุม “เพิ่มขอมูลใหม” ดัง
แสดงในรูป ข.19  จะปรากฏเมนูดังรูป ข.21 
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รูป ข.21  แสดงตารางเพิ่มขอมูลพนักงาน  
 
จากนั้นกดปุม “บันทึก” และกดปุม “ยอนกลับ” เพื่อกลับไปเมนูหลักท่ีมีรายช่ือผูปฏิบัติงาน

เหมืองแมเมาะท้ังหมด 
 

ข.5.2 ระบบตรวจสอบการสงเมล  
 (1) แจงผูประเมิน เจาหนาท่ีงานบุคคลสามารถตรวจสอบสถานะไดวาผูใดยังไมไดรับ

การแจงเมล  และผูใดยังไมไดทําการประเมิน  เจาหนาท่ีงานบุคคลสามารถท่ีจะแจงเมลอีกคร้ัง เพื่อ
เตือนใหดําเนินการตอไป  ดังรูป ข.22 
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รูป ข.22  แสดงสถานการณดําเนินการของผูประเมิน  
 
(2) ปลดล็อกผูประเมิน  เจาหนาท่ีงานบุคคลสามารถปลดล็อกผูท่ีทําการประเมินไป

แลว เพื่อใหทําการประเมินใหมได  หากไดรับการรองขอจากตัวผูประเมิน  ท้ังนี้เจาหนาท่ีงาน
บุคคลจะตองเลือกปและคร้ังท่ีทําการประเมิน และปอนขอมูลช่ือผูประเมินท่ีตองการปลดล็อก           
ดังแสดงในรูป ข.23 

 

 

รูป ข.23  แสดงขอมูลการปลดล็อกผูถูกประเมิน  
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จากนั้นเลือกปุม “ปลดล็อก”  ในบรรทัดท่ีตรงกับรายช่ือผูถูกประเมินท่ีตองการแกไข  
ระบบจะถามเพ่ือยืนยันวา “ตองการจะปลดล็อก ขอมูลนี้ใชหรือไม”  หากยืนยันใหเลือกปุม “OK”  
ดังรูป ข.24 

 

 
 

รูป ข.24  แสดงขอมูลการยืนยันการปลดล็อก 
 

เ ม่ือเจาหนาท่ีงานบุคคลดําเนินการปลดล็อกใหกับผูประเมินเรียบรอยแลว                        
ผูประเมินสามารถเขาไปประเมินไดใหมตามระบบการประเมินสมรรถนะความสามารถ 

 
(3) แจงผลประเมิน  เจาหนาท่ีงานบุคคลจะแจงผลการประเมินไปยังผูถูกประเมินทาง

เมล  โดยเลือกปุม “สงเมล”   
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รูป ข.25  แสดงขอมูลแจงผลการประเมิน 
 

ระบบจัดการกําหนดการประเมินสมรรถนะความสามารถ สําหรับผูบังคับบัญชา ผูประเมิน และผู
ถูกประเมิน 

คูมือการใชงานสําหรับผูบังคับบัญชา ผูประเมิน และผูถูกประเมินแบงเปน 4 สวน ตาม
กระบวนการทํางานของระบบ เพื่อใหผูใชงานเขาใจไดงาย โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ข.6 การเขาสูระบบการกําหนดการประเมินสมรรถนะความสามารถ มีเมนูการใชงานดังนี ้
- การเขาสูระบบ 

ข.7 สวนตัว   
-  ขอมูลสวนตัว 

 ข.8 กําหนดผูประเมิน   
- กําหนดผูประเมินใหพนักงาน 

 ข.9 การประเมินประจําป   
- ทําแบบประเมินผล 
- รายงานผลการประเมิน 
- รายงานเฉล่ียรวม 
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ข.6 การเขาสูระบบ 
เจาหนาท่ีงานบุคคลจะตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีอยูภายในเครือขายของ กฟผ. การเขาสู

ระบบ จะตองระบุหมายเลขประจําตัวและรหัสผานของเจาหนาท่ีงานบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย  
- ระบบจะปรากฏหนาตางดังรูป ข.26 ใหระบุหมายเลขประจําตัวและรหสัผาน 
- คลิกท่ีปุม “เขาระบบ” จะเขาสูหนาแรกของระบบ 

 

 
 

รูป ข.26 แสดงเว็บไซตหนาแรกของระบบ 
 
หมายเหตุ 

จากรูป ข.26 แสดงหนาจอท่ีใชในการตรวจสอบสิทธ์ิผูเขาใชระบบ เม่ือผูใชผานการ
ตรวจสอบสิทธ์ิเรียบรอยแลว จะเขาสูหนาจอการใชงานสําหรับผูใชแตละระดับ ซ่ึงไดแบงระดับ
การใชงานของผูใชท่ีตองตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชระบบเปน 3 ระดับ ไดแก ผูบังคับบัญชา              
ผูประเมิน และผูถูกประเมิน 

 
ภายหลังจากท่ีเขาระบบการรักษาความปลอดภัย   เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชระบบแลว  

จะแสดงหนาจอทํางาน โดยมีเมนูการใชงานตามสิทธ์ิในการใชระบบ ดังนี้ 
(1) ผูบังคับบัญชา  สามารถใชเมนู ดังตอไปนี้ 

 ขอมูลสวนตัว   
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 กําหนดผูประเมินใหกับพนักงาน 
 ทําแบบประเมิน 
 รายงานผลการประเมิน 
 รายงานเฉล่ียรวม 

(2) ผูประเมิน สามารถใชเมนู ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลสวนตัว   
 ทําแบบประเมิน 

(3) ผูถูกประเมิน สามารถใชเมนู ดังตอไปนี้ 
 ขอมูลสวนตัว   
 ทําแบบประเมิน 

 ดังแสดงในรูป ข.27 
 

 
 

รูป ข.27  แสดงหนาจอทํางานของผูบังคับบัญชาและพนกังานผูใชระบบ 



 

116

ข.7 สวนตัว   
ข.7.1 ขอมูลสวนตัว 

ผูเขาใชงานในระบบสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนตัวได  และหาก
ไมถูกตองสามารถดําเนินการแกไข และบันทึกขอมูลใหมได  จากนั้นเลือกปุมยอนกลับจะกลับไป
เมนูหลัก ดังแสดงในรูป ข.28 
 

 
 

รูป ข.28  แสดงหนาจอขอมูลสวนตัวของผูเขาใชระบบ 
 
ข.9 กําหนดผูประเมิน   
 ข.9.1 กําหนดผูประเมินใหพนักงาน 
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รูป ข.29 แสดงหนาจอทํางานของผูบังคับบัญชาในการกําหนดผูประเมินใหกับพนกังาน 
  

จากรูป ข.29 เม่ือผูบังคับบัญชาเลือกกําหนดผูประเมินใหกับพนักงาน  จะปรากฏรายช่ือ
พนักงานท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาของตน จากนั้นผูบังคับบัญชาจะเลือกผูประเมินใหกับพนักงานใน
สังกัดของตน โดยกดปุม “เลือก” จะปรากฏหนาจอ ตามรูป ข.30  
 

 
 

รูป ข.30 แสดงหนาจอทํางานของผูบังคับบัญชาในการกําหนดผูประเมินใหกับพนกังาน 
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จากรูป  ข .30 จะปรากฏจํานวนท่ีผู บัง คับบัญชาจะตองกําหนดผูประเมินใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาของตนตามจํานวนท่ีระบุในระบบ กลาวคือจํานวนท่ีเลือกแลว / จํานวนท่ีตองเลือก 
เชน ผูบังคับบัญชา : 2/2 หมายถึง จํานวนท่ีเลือกแลว 2 / จํานวนท่ีตองเลือก 2 แสดงวาเลือกครบแลว
เปนตน 
 
ข.9 การประเมินประจําป   

ข.9.1 ทําแบบประเมินผล 
เปนระบบท่ีพนักงานท่ีมีหนาท่ีในการประเมินสมรรถนะความสามารถใชในการ

ประเมินพนักงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ดังรูป ข.31 
 

 
 

รูป ข.31 แสดงหนาจอการประเมินสมรรถนะสําหรับพนกังานท่ีมีหนาท่ีใหประเมินฯ 
 
เม่ือเลือกหัวขอการทําแบบประเมินผลแลว จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.31 จากนั้น               

ผูประเมินจะตองเลือก  “ทําแบบประเมิน”  ดังรูป ข.32 
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รูป ข.32 แสดงหนาจอการประเมินสมรรถนะความสามารถ 
 

รูป ข.32 แสดงหนาจอการแสดงรายงานการประเมินสมรรถนะรายบุคคล สําหรับผูถูก
ประเมินทุกคนดูผลการประเมินสมรรถนะ ซ่ึงหนาจอนี้จะแสดงรายละเอียดคะแนนการประเมิน
สมรรถนะ และแสดงเปอรเซ็นตความสมบูรณของการประเมิน 
 

ข.9.2 รายงานผลการประเมิน 
 รูป ข.33 แสดงหนาจอการแสดงรายงานการประเมินสมรรถนะรายบุคคล สําหรับ             

ผูถูกประเมินทุกคนดูผลการประเมินสมรรถนะ ซ่ึงหนาจอนี้จะแสดงรายละเอียดคะแนนการ
ประเมินสมรรถนะ และแสดงเปอรเซ็นตความสมบูรณของการประเมิน 
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รูป ข.33 แสดงหนาจอรายงานผลการประเมินสมรรถนะความสามารถรายบุคคล 
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 ข.9.3 รายงานเฉล่ียรวม 
 รูป ข.34 แสดงหนาจอการแสดงรายงานการประเมินสมรรถนะรวมของพนักงาน 
สําหรับผูดูแลระบบดูผลการประเมินสมรรถนะรวมของผูใตบังคับบัญชาในสายงานของตน  
 

 

 

รูป ข.34 แสดงหนาจอรายงานผลการประเมินสมรรถนะความสามารถท้ังหมด 
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ภาคผนวก  ค 

ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

การใชงานระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม 

: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
สารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม : การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) 

1. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในโอกาส
ตอไป 

2. ความคิดเห็นท่ีทานตอบนี้จะมีคุณคาเปนอยางยิ่ง และขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะถือ
เปนความลับ  

แบบสอบถามมีท้ังหมด  3  ตอนคือ 
 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน    หนาขอความ  ซ่ึงตรงกับตําแหนงของทาน 

 1.1 สังกัด      อบม.   อผม.  

1.2 ตําแหนง        หัวหนากอง     หวัหนาแผนก 

 ผูปฏิบัติงานท่ัวไป   เจาหนาท่ีงานบุคคล 
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ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
    ระดับความพึงพอใจและความหมาย 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตาง ๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความสวยงามในการออกแบบหนาจอ      
2. ความรวดเร็วในการเขาใชงานในระบบ      
3. สะดวกใชงานงาย      
4. ความถูกตองของขอมูลในระบบ      
5. ความถูกตองในการประมวลผล      
6. ความสมบูรณของขอมูลท่ีรายงาน      
7. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน      
8. คูมือการใชงานเขาใจงาย รายละเอียดชัดเจน      

 
ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ – สกุล นายสุรศักดิ์  หลาวเจริญ 
  
วัน  เดือน  ป เกิด  11  กันยายน  2511 

  
ประวัติการศึกษา 2541 ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
 สถาบันราชภัฏลําปาง 

ประสบการณ 2533 – ปจจุบัน  นักคอมพวิเตอรระดับ 7 
   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เหมืองแมเมาะ 
 
    
  
   
  
 
 
 

 


