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ภาคผนวก ก 

คูมือการใชงานโปรแกรม 
  
 คูมือการใชงานโปรแกรมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนี้  เปนคูมือการ
ใชงานเพ่ืออธิบายถึงรายละเอียดการใชงานโปรแกรมยอยในสวนตางๆ โดยแบงเนื้อหาตามประเภท   
ของผูใชงาน ไดดังตอไปนี ้

1. งานทรัพยากรบุคคลและนิติการ (ผูดูแลระบบ) 
2. ผูบริหาร 
3. หัวหนางาน 
4. บุคลากร 

 โดยมีหนาจอท่ีใชงานรวมกันท้ัง  4  กลุมผูใชงาน คือการเขาสูหนาจอแรกของเว็บเพจ  เปน
การปอนช่ือเรียกและรหัสผาน  เพ่ือเขาไปทํางานในระบบ  ตามสิทธ์ิของผูใชงาน   ดังรูป ก.1 
 

  
รูป  ก.1 หนาแรกของเว็บเพจ 
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1. สวนงานทรัพยากรบุคคลและนิติการ ( ผูดูแลระบบ ) 
 

 
 

รูป  ก.2 เมนูหลักในสวนของผูดูแลระบบ 
  

เอกสารที่เกี่ยวของ 
 เม่ือคลิกเลือกเมนูเอกสารท่ีเกี่ยวของ จะปรากฏรายการเอกสารท่ีมีอยูในระบบ ซ่ึงเกี่ยวของ
กับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ใหสามารถบันทึกขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร หรือทําการเปดดู 
ดวยโปรแกรม Adobe Reader  

 
 

รูป  ก.3  การเรียกดูเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
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การกําหนดเวลาการประเมิน  
 คลิกเลือกเมนูหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน จะปรากฏเมนูยอย ใหเลือกเขาใชงาน กรณี
เลือกเมนูยอย  กําหนดเวลาประเมิน ระบบจะใหทําการกําหนดชวงระยะเวลาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังรูป  ก.4   

 
 

รูป  ก.4 แสดงการจัดการรายการประเมิน 
 

 งานทรัพยากรบุคคลฯ สามารถเพ่ิม แกไข  ลบ รายการท่ีตองการได กรณีท่ีตองการลบ
รายการท่ีไมตองการระบบจะทําการ ยืนยัน คําส่ัง ท่ีตองการลบ ดังรูป ก.5  
 

 
 

รูป  ก.5  แสดงการยืนยันเพ่ือลบรายการประเมิน 

เลือกชวงเร่ิมตน เลือกชวงสิ้นสุด 

เมาทคลิก 

ปอนภาคการเรียนเพ่ือคนหา 
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การกําหนดสิทธิ์การประเมิน  
 กรณคีลิก เลือกรายการยอย การกําหนดสิทธ์ิประเมิน เปนหัวขอท่ีทําการกําหนดผูประเมิน 
และผูถูกประเมิน ตามภาคการเรียนท่ีกําหนดไวในการกําหนดชวงระยะเวลาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  พรอมท้ังกําหนดประเภทแบบประเมิน ใหถูกตองตามการสังกัดหนวยงานของบุคลากร 
เปนขั้นตอน ท่ีสําคัญผูดูแลระบบ ไมควรละเลย กระบวนการทํางาน นี้   โดยใหผูใชงาน เลือกผูทํา
การประเมิน เลือกหนวยงานท่ีจะประเมิน เลือกภาคเรียน  เลือกประเภทแบบประเมิน  จากนั้นใหทํา
การ คลิกเลือกผูถูกประเมิน  เม่ือทําการเลือกเรียบรอยแลว ให คลิกเลือกปุมบันทึกโดยมีรายละเอียด
หนาจอ ดังรูป ก.6 
 

 
 

รูป  ก.6  แสดงการกําหนดผูประเมิน ผูถูกประเมิน ตามประเภทใบประเมิน 
  
  
 
  
 

คลิกเลือกผูประเมิน 

คลิกเลือกหนวยงาน คลิกเลือกขอมูล 
ที่ตองการ 

คลิกเลือกขอมูล 
ผูถูกประเมิน 

คลิกเลือกเพ่ือ 
แกไข หรือ  ลบ 
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 กรณีคลิกเลือกผูประเมิน ระบบจะแสดงรายการบุคลากรมาใหเลือก  ผูใชงานสามารถเลือก
ผูประเมิน ในหนาตางท่ีแสดง  ดังรูป ก.7             
             

                              
 

รูป  ก.7  แสดงรายการบุคลากรใหเลือกผูประเมิน 
  
 กรณีท่ีตองการลบรายการขอมูลออกจาก รายการท่ีแสดงไวนั้น ระบบจะยืนยันคําส่ังในการ 
ลบรายการใดๆ ในทุกๆ หนาจอ เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น ดังรูป  ก.8  
 

                                                     
 

รูป  ก.8  แสดงรายการยืนยันในการทํารายการ 
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การตรวจสอบการประเมิน 
 เปนขั้นตอนท่ีใชในการตรวจสอบการประเมินของผูประเมิน วาไดทําการประเมินตาม
กําหนดระยะเวลาหรือไม ซ่ึงทางงานทรัพยากรบุคคลฯ  สามารถเตือนไปยังผูทําการประเมิน  ใหทํา
การประเมินใหเรียบรอย  ดังมีขั้นตอน ดังนี ้
 1. เลือกชวงระยะเวลาประเมิน  
 ระบบจะแสดง รายการประเมินท่ีมีการกําหนดไว    มาแสดงใหผูใชงานไดเลือก เพ่ือทําการ
ตรวจสอบ การประเมิน ตอไป 
 

 
 

รูป ก.9  แสดงรายการกําหนดการประเมิน 
 
  
 
 
 
 
 
 

ปอนขอมูลภาคการเรียนเพ่ือคนหา 

เลือกรายการที่ตองการ 
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 2. การตรวจสอบการประเมินของผูประเมิน 
 งานทรัพยากรบุคคลฯ สามารถตรวจเช็คการประเมินของผูประเมิน วามีสถานะเปนอยางไร 
ในกรณี มีเครื่องหมาย    แสดงหลังช่ือบุคลากรกอนประเภทการประเมิน แสดงวามีการทําการ
ประเมินแลว เครื่องหมาย  แสดงดานหลังประเภทแบบประเมิน งานทรัพยากรบุคคลฯ สามารถ
ทําการลบเพ่ือใหผูประเมินไดทําการประเมินใหมอีกครั้ง  
 

   
รูป ก.10  ตรวจเช็ครายการประเมินของผูประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองหมายแสดง 
สถานะการประเมิน 

คลิกเลือกเพ่ือยกเลิก 
การประเมิน 
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การปรับปรุงสังกัดหลัก 
 การปรับปรุงสังกดัหลักจะเปนการตรวจสอบวาปจจุบันบุคลากร แตละทานมีสังกัดหลัก
อะไร ซ่ึงจะมีผลตอการคํานวณคะแนนตามชวงท่ีกําหนด ควรใชความระมัดระวังในการปรับปรุง  
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ คือ 
  1. การเลือกรายการประเมินท่ีกําหนดไว   โดยทําการคลิกเลือกรายการประเมิน 
ตามภาคการศึกษา หรือทําการปอน ภาคการเรียนเพ่ือใหระบบ ทําการคนหาขอมูล รายการประเมิน
ให  ดังมีรายละเอียดดังรูป  ก.11 
 

 
 

รูป ก.11  การเลือกรายการประเมินท่ีกําหนดไว 
 

  2. เม่ือทําการเลือกรายการประเมินเรียบรอยแลว ระบบจะทําการปรับปรุง
ฐานขอมูล ของรายการประเมิน เพ่ือกําหนดสังกัดหลักใหกับรายการประเมิน เนื่องจากผูถูกประเมิน  
อาจมีการสังกัดหนวยงาน มากกวา 1 สังกัด การกระจายของคะแนนการประเมิน มีการคํานวณท่ี
ตางกัน  ดังนั้น การกําหนดสังกัดหลัก ใหกับรายการประเมินท่ีไดประเมินไปแลวนั้น จะใหผลลัพธ
ในการคํานวณท่ีถูกตอง  โดยระบบจะแสดง ผลใหทราบโดยมีรายละเอียด ดังรูป  ก.12 
 

เลือกรายการที่ตองการ 
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รูป ก.12  แสดงผลการปรับปรุงสังกัดหลัก 

 

การสรุปผลการประเมิน 
 เปนขั้นตอนท่ีใชในการรวบรวมคะแนนจากการประเมิน ตามแบบประเมินตางๆ  เขาสู
ฐานขอมูล เพ่ือเก็บเปนรายการคะแนนตามภาคการเรียน  ดังมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้
 1. การเลือกรายการประเมินท่ีกําหนดไว    โดยทําการคลิกเลือกรายการประเมิน ตามภาค
การศึกษา   หรือทําการปอน ภาคการเรียนเพ่ือใหระบบ ทําการคนหาขอมูล รายการประเมินให ดังมี
รายละเอียดดังรูป  ก.13 
 

 
 

รูป ก.13  แสดงรายการกําหนดการประเมิน 

ปอนขอมูลภาคการเรียนเพ่ือคนหา 

เลือกรายการที่ตองการ 
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  2.หลังจากเลือกรายการประเมินแลวระบบ จะทําการคํานวณคะแนนการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินตางๆ ออกมาเปนจํานวนคะแนน เต็ม 100 คะแนน และคํานวน
ออกมาเปนคะแนนท่ีนําไปคํานวณเพ่ือพิจารณาขั้นเงินเดือน อีกครั้ง เปนจํานวน 60 คะแนน  โดยมี 
มีการเก็บคะแนนดังนี้  คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 60 คะแนน คะแนนการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5  คะแนน ดังรายละเอียดในรูป  ก.14 
 

 
 

รูป ก.14  แสดงรายการสรุปคะแนนการประเมินผล 2 สวนแรก 
 
การประมวลผลคะแนน 
 เปนขั้นตอนท่ีใชในการรวบรวมคะแนนจากการประเมินผล ดังนี้ คะแนนการมาปฏิบัติงาน  
คะแนนการเขารวมกิจกรรม  คะแนนการอบรม เขาสูฐานขอมูล เพ่ือเก็บเปนรายการคะแนนตาม
ภาคการเรียน  ดังมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้
 1. การเลือกรายการประเมินท่ีกําหนดไว    โดยทําการคลิกเลือกรายการประเมิน ตามภาค
การศึกษา   หรือทําการปอน ภาคการเรียนเพ่ือใหระบบ ทําการคนหาขอมูล รายการประเมินให ดังมี
รายละเอียดดังรูป  ก.15 
 

คะแนนตามภาระงาน คะแนนคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค 
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รูป ก.15  แสดงรายการกําหนดการประเมิน 
  
  2. หลังจากเลือกรายการประเมินแลว ระบบจะทําการประมวลผลคะแนน จากทุก
สวนท่ีประกอบเปนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 100 คะแนน แลวแจงใหทราบผล
การประมวลคะแนนและการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล  ดังรูป  ก.16  
 

 
 

รูป ก.16  แสดงผลการประมวลผลคะแนนและบันทึกขอมูล 
 
 
 

ปอนขอมูลภาคการเรียนเพ่ือคนหา 

เลือกรายการที่ตองการ 
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การจัดการขอมูลประเภทแบบประเมิน 
 ระบบสามารถทําการ เรียกดู เพ่ิมเติม แกไข ลบ รายการประเภทแบบประเมิน ในกรณีท่ีทํา
การลบขอมูลนั้น ระบบจะยืนยันคําส่ัง ลบ อีกครั้ง เพ่ือปองกันความผิดพลาด ท่ีจะเกิดขึ้น ดังมี
รายการ จัดการประเภทแบบประเมิน ดังรูป ก.17 
 

 
 

รูป ก.17  แสดงการจัดการขอมูลประเภทแบบประเมิน 
  
 เม่ือตองการเพ่ิมประเภทแบบประเมินใหทําการปอนขอมูลลงในชอง ประเภทแบบประเมิน  
กดปุม บันทึก  ถาตองการแกไข ใหคลิกรูป   แลวทําการแกไขประเภทแบบประเมิน    กดปุม 
บันทึก  ถาตองการลบรายการ  ใหคลิกรูป  ระบบจะทําการยืนยันคําส่ังอีกครั้ง เลือก OK เม่ือ
ตองการลบ เลือก Cancel เม่ือตองการยกเลิกดังรูป  ก.18  
 

 
 

รูป ก.18  แสดงการยืนยันคําส่ังลบรายการประเภทแบบประเมิน 
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การจัดการขอมูลหัวขอการประเมิน 
 ระบบสามารถทําการ เรียกดู เพ่ิมเติม แกไข ลบ รายการหัวขอการประเมิน ในกรณีท่ีทําการ
ลบขอมูลนั้น ระบบจะยืนยันคําส่ัง ลบ อีกครั้ง เพ่ือปองกันความผิดพลาด ท่ีจะเกิดขึ้น ดังมีรายการ 
จัดการหัวขอการประเมิน ดังรูป ก.19 
 

 
 

รูป ก.19  แสดงการจัดการขอมูลหัวขอการประเมิน 
  
 เม่ือตองการเพ่ิมหัวขอการประเมิน ใหทําการปอนขอมูลลงในชอง รายการประเมิน  เลือก
ประเภทแบบประเมิน  กดปุม บันทึก  ถาตองการแกไข ใหคลิกรูป   แลวทําการแกไขรายการ
หัวขอการประเมิน  เลือกแบบประเมิน  กดปุม บันทึก  ถาตองการลบรายการ  ใหคลิกรูป  ระบบ
จะทําการยืนยันคําส่ังอีกครั้ง เลือก OK เม่ือตองการลบ เลือก Cancel เม่ือตองการยกเลิกดังรูป  ก.20  
 

 
 

รูป ก.20  แสดงการยืนยันคําส่ังลบรายการหัวขอการประเมิน 
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การจัดการขอมูลรายการประเมินยอย 
 ระบบสามารถทําการ เรียกดู เพ่ิมเติม แกไข ลบ รายการประเมินยอย ในกรณีท่ีทําการลบ
ขอมูลนั้น ระบบจะยืนยันคําส่ัง ลบ อีกครั้ง เพ่ือปองกันความผิดพลาด ท่ีจะเกิดขึ้น ดังมีรายการ 
จัดการรายการประเมินยอย ดังรูป ก. 21 
 

  
 

รูป ก.21  แสดงการจัดการขอมูลรายการประเมินยอย 
  

 เม่ือตองการเพ่ิมหัวขอการประเมิน ใหทําการปอนขอมูลลงในชอง รายการประเมิน ปอน
คะแนน เลือกหัวขอการประเมิน  กดปุม บันทึก  ถาตองการแกไข ใหคลิกรูป   แลวทําการ
แกไขรายการประเมินยอย  ปอนขอมูล แลว กดปุม บันทึก  ถาตองการลบรายการ  ใหคลิกรูป  
ระบบจะทําการยืนยันคําส่ังอีกครั้ง เลือก OK เม่ือตองการลบ เลือก Cancel เม่ือตองการยกเลิกดังรูป  
ก.22  
 

 
 

รูป ก.22  แสดงการยืนยันคําส่ังลบรายการประเมินยอย 

ปอนหัวขอประเมินเม่ือตองการ
คนหารายการประเมินยอย 
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การจัดการขอมูลกําหนดสังกัดหลัก 
 การจัดการขอมูลกําหนดสังกัดหลัก เปนการตรวจเช็คการสังกัดของบุคลากร อีกท้ังยัง
สามารถเพ่ิมเติม แกไข  ลบ  สังกัดอ่ืนๆ ของบุคลากร  เพ่ือเปนขอมูลเช่ือมโยงไปยังรายการกําหนด
ผูถูกประเมิน ซ่ึงจะนําไปเปนเง่ือนไข  การคํานวณคะแนนตอไป มีขั้นตอนการทํางานดังนี ้

1. เลือกรายการบุคลากรท่ีตองการกําหนดสังกัด ดังรูป  ก.23   
 

 
 

รูป ก.23 แสดงรายการบุคลากรใหเลือกกําหนดสังกัด 
 
 2. เม่ือเลือกรายการบุคลากรท่ีตองการกําหนด แลวจะมีหนาจอปรากฏ รายละเอียดเพ่ือทํา
การ เพ่ิม  แกไข  ลบ  รายการสังกัด  ตําแหนง   ถาตองการเพ่ิมสังกัด  ใหคลิกเลือก หนวยงาน ท่ี
สังกัด แลว คลิกปุม บันทึก  ระบบจะทําการบันทึกขอมูล และแจงผลใหผูใชงาน ไดทราบเกี่ยวกับ
การทํางาน  กรณีตองการเพ่ิมตําแหนงใหทําการปอนขอมูลลงในชองตําแหนง  แลวคลิกปุมบันทึก    
ในกรณีท่ีตองการแกไขสังกัด และตําแหนงงาน  ใหคลิกรูป   เพ่ือทําการแกไข คลิกปุมบันทึก
ระบบจะแสดงสถานะการบันทึก  ถาตองการลบรายการ ใหคลิกรูป     ระบบจะยืนยันคําส่ังลบ 
เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น มีการทํางานโดยรวม  ดัง รูป  ก.24 
 
 
 
 
 

ปอนขอมูลบุคลากร 
เม่ือตองการคนหา 

คลิกเลือกบุคลากร 
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รูป ก.24  แสดงรายการเพ่ิม แกไข  ลบ รายการสังกัด และตําแหนงงาน 
 

การกําหนดคะแนนกิจกรรม 
 เปนหนาจอท่ีใหผูดูแลระบบ สามารถแกไขคะแนนการรวมกิจกรรม ซ่ึงเปนคะแนนสวน
หนึ่งท่ีนํามาคํานวณ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีคะแนนการรวมกิจกรรม ดังนี้ คือ 
กิจกรรมหนวยงาน   กิจกรรมกิจการนักศึกษา  กิจกรรมภายนอก  กิจกรรมสโมสรอาจารย  สามารถ
ทําการแกไขคะแนน  โดยการเขาเมนูหลักจัดการขอมูล  เลือกเมนูยอย การกําหนดคะแนนกิจกรรม 
ทําการแกไขคะแนน แลวทําการคลิกปุม บันทึก  ดังรูป  ก.25 
 

 
 

 

รูป  ก.25  กําหนดคะแนนการรวมกิจกรรม 

ลางขอความ 

ปอนคะแนนกิจกรรม 
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การกําหนดขั้นเงินเดือน 
 เปนหนาจอทําการกําหนดชวงเงินเดือน  เพ่ือจะกําหนดผลตอบแทนขั้นเงินเดือน ตอ 1 ขั้น  
ผูดูแลระบบสามารถ  เพ่ิมเติม  แกไข  ลบ รายการ ได  มีการทํางานดังนี้ คือทําการแกไขรายการ 
หรือเพ่ิมรายการ ในชองท่ีกําหนดให  แลว คลิกปุม บันทึก  ระบบจะทําการ เพ่ิมเติม หรือแกไข 
ตามท่ีผูดูแลระบบตองการ  ดังรูป  ก. 26 
 

 
 

รูป  ก.26  กําหนดชวงเงินเดือนเพ่ือกําหนด เงินเพ่ิมขั้นเงินเดือนตอหนึ่งขั้น 
 
การกําหนดสิทธิ์ปอนคะแนนกิจกรรม 
 ผูดูแลระบบสามารถ  เพ่ิม  ลบ  แกไข  สิทธ์ิการปอนคะแนนกิจกรรม ใหกับหัวหนางาน 
เพ่ือเขาปอนคะแนนการรวมกิจกรรม  โดยมีการทํางานแยกเปนสวน ดังนี้   
 1. ตองการเพ่ิมรายการใหทําการคลิกรูป  ระบบจะแสดงรายการบุคลากร     ใหทําการ 
คลิกเลือกรายการบุคลากรท่ีตองการ  หลังจากนั้นใหทําการเลือกประเภทกิจกรรม   คลิกปุมบันทึก  
ระบบจะแสดงสถานะ การบันทึกขอมูล  
 2. ตองการแกไขรายการ ใหคลิกรูป ดานหลังรายการท่ีตองการ   แลวทําการแกไข
รายการ  คลิกเลือกปุมบันทึก   ระบบจะแสดงสถานะ การแกไขขอมูล 
 3. ตองการลบรายการ ใหคลิกรูป  ดานหลังรายการ ระบบจะแสดงหนาตางยืนยัน การ
ลบรายการ เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น  
 

ปอนขอมูล 
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รูป  ก.27  กําหนดสิทธ์ิใหกับบุคลากรในการปอนคะแนนกจิกรรม 
 

 
 

รูป  ก.28  แสดงรายการใหเลือกบุคลากรท่ีตองการ 
 
 
 

เลือกรายการบุคลากร 
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การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล 
 ผูดูแลระบบจะเปนผูกําหนดสิทธ์ิ ในการเขาถึงขอมูลและการเขาใชระบบ ของผูใชงาน ซ่ึง
แบงเปนประเภทดังนี ้ 1. เจาหนาท่ีงานทรัพยากรบุคคล  2. ผูบริหาร  3. หัวหนางาน  4. บุคลากร  
โดยมีรายละเอียด การกําหนดผูเขาใชงานคือ    เลือกสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล  คลิกเลือกรายการ
บุคลากร  ท่ีตองการกําหนดสิทธ์ิ  โดยสามารถเลือกไดหลายรายการ  แลวทําการ  คลิกปุมบันทึก  
เพ่ือเก็บรายการลงฐานขอมูล  ดังรูป   ก.29  
 

 
 

รูป  ก.29  แสดงการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลของบุคลากร 
 

หลังจากคลิกปุมบันทึก จะแสดงหนาจอสถานการณทํางานของระบบใหทราบดังรูป ก. 30 
 

 
 

รูป  ก.30  แสดงสถานะการบันทึกขอมูล 
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 หลังจากบันทึกขอมูลแลว ระบบจะแสดงขอมูลรายการกําหนดสิทธ์ิ ใหตรวจเช็คอีกครั้ง
หนึ่ง ถากําหนดผิดหรือตองการเปล่ียนแปลง  ผูดูแลระบบสามารถ ทําการลบ รายการนั้นได  โดย
การ คลิกท่ีรูป  หลังรายการท่ีตองการลบ  แลวระบบจะยืนยัน คําส่ังในการลบ เพ่ือปองกันการ
ผิดพลาด   โดยท่ีระบบจะไมยินยอมใหลบ เจาหนาท่ีงานทรัพยากร คนสุดทายในรายการ 
 

 
 
 

รูป  ก.31   แสดงขอมูลการกําหนดสิทธ์ิใหบุคลากร 
 

  

 
 
 

 
รูป  ก.32   หนาจอแสดงขอความยนืยันการลบรายการสิทธ์ิของบุคลากร 

เลือกรายการเพ่ือลบขอมูล 
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2. สวนหัวหนางาน 
 

 
 

 
รูป  ก.33 เมนูหลักในสวนของหัวหนางาน 

 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
 เม่ือคลิกเลือกเมนูเอกสารท่ีเกี่ยวของ จะปรากฏรายการเอกสารท่ีมีอยูในระบบ ซ่ึงเกี่ยวของ
กับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ใหสามารถบันทึกขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร  หรือทําการ
เปดดู ดวยโปรแกรม Adobe Reader  

 
 

รูป  ก.34  การเรียกดูเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
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การทํารายการประเมินของหัวหนางาน 
 ในสวนของการทํารายการประเมินของหัวหนางานนั้น จะมีขั้นตอนในการทํางานของ
ระบบ 2  ขั้นตอน คือ 
 1. เลือกรายการบุคลากรท่ีจะทําการประเมินตามประเภทแบบประเมิน  
 2. ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการท่ีเลือกไว 
  
 เลือกรายการบุคลากรท่ีจะทําการประเมินตามประเภทแบบประเมิน โดยระบบจะแสดง
เฉพาะรายการ ท่ีผูดูแลระบบกําหนดสิทธ์ิ ในการประเมินใหกับหัวหนางาน ใหทําการประเมินตาม
แบบประเมินท่ีกําหนดไว ระบบจะทําการกําหนดใหทําการประเมินไดเพียง 1  ครั้งเทานั้น  กรณีท่ีมี
ขอผิดพลาด หัวหนางานตองการประเมินเฉพาะบางรายการอีกนั้น ใหทําการติดตอผูดูแลระบบ ใน
การกําหนดใหมีการประเมินใหม อีกครั้ง   
 

 
 

รูป  ก.35  แสดงรายช่ือบุคลากรท่ีมีสิทธ์ิประเมินตามแบบประเมินท่ีผูดูแลระบบกําหนดไว 
  
 เม่ือคลิกเลือกรายการประเมิน ระบบจะแสดงหนาจอ รายละเอียดของการประเมิน  หนาจอ
ใหทําการประเมิน โดยกําหนดใหเลือกระดับความพึงพอใจ เปน  5 ระดับ คือ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 
ปรับปรุง    ควรแกไข  ผูประเมินสามารถ คลิกเลือกระดับความพึงพอใจ ได 1 ระดับ ใน 1  รายการ
เทานั้น  และทําการพิมพขอความเพ่ือเสนอแนะ  แลวทําการคลิกปุม  สงแบบสอบถาม  ในหนาจอ
ดังกลาว  ดังรูป  ก.36 

คลิกเลือกรายการประเมิน 
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รูป  ก.36  การทําการประเมินตามภาระงาน 
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รูป  ก.37 แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 เม่ือมีการ คลิกปุม สงแบบสอบถาม ระบบจะแสดงหนาจอสถานะของการบันทึกขอมูล 
แลวจะกลับไปหนาจอ  ในรูป  ก.38 
 

 
 

รูป  ก.38 แสดงสถานะการบันทึกขอมูล 
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 ระบบจะแสดงสถานะของการประเมินใหหัวหนางานไดทราบวา ไดทําการประเมินไวแลว
หรือยังไมไดทําการประเมิน รูป    แสดงสถานะวาไดทําการประเมินแลว รายละเอียดดังรูป ก.39 
 

 
 

รูป  ก.39  แสดงสถานะการทําการประเมิน 
  
การปอนคะแนนกิจกรรม  
 การปอนคะแนนกิจกรรมนั้น เมนูจะปรากฏตามชวงเวลาท่ีกําหนดการประเมิน โดย
เจาหนาท่ีงานทรัพยากรบุคคลฯ (ผูดูแลระบบ)  เม่ือปรากฏเมนู ใหคลิกเลือกเมนูปอนคะแนน
กิจกรรม เลือกเมนูยอย ท่ีปรากฏตามสิทธ์ิของการปอนคะแนนกิจกรรม   ระบบจะแสดงช่ือบุคลากร 
ท่ีผูมีสิทธ์ิประเมิน จะสามารถทําการปอนคะแนนได  ใหทําการปอนคะแนนรายบุคคล  ระบบจะทํา
การกําหนด ไมใหปอนคะแนนเกินท่ีกําหนดไว  ตามคะแนนการรวมกิจกรรม  แตละประเภท  แลว
หลังจากท่ีปอนคะแนน เรียบรอยแลว ใหคลิกปุม  บันทึกคะแนน  ดังรูป ก. 40 
 

สถานะการประเมิน 
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รูป  ก.40  การปอนคะแนนการรวมกิจกรรม 
 

 ระบบจะทําการแจงเตือนกรณีท่ีมีการปอนคะแนนเกินกวาท่ีกําหนดไว  ดังรูป  ก.41 
 

 
 

รูป  ก.41  การแจงเตือนเม่ือมีการปอนคะแนนเกินท่ีกําหนด 

ปอนคะแนน 
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3. สวนผูบริหาร 
 

 
 

 
รูป  ก.42  เมนูหลักในสวนของผูบริหาร 

 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
 เม่ือคลิกเลือกเมนูเอกสารท่ีเกี่ยวของ จะปรากฏรายการเอกสารท่ีมีอยูในระบบ ซ่ึงเกี่ยวของ
กับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ใหสามารถบันทึกขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร  หรือทําการ
เปดดู ดวยโปรแกรม Adobe Reader  

 
 

รูป  ก.43  การเรียกดูเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
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การทํารายการประเมินของผูบริหาร 
 ในสวนของการทํารายการประเมินของหัวหนางานนั้น จะมีขั้นตอนในการทํางานของ
ระบบ 2  ขั้นตอน คือ 
 1. เลือกรายการบุคลากรท่ีจะทําการประเมินตามประเภทแบบประเมิน  
 2. ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการท่ีเลือกไว 
  
 เลือกรายการบุคลากรท่ีจะทําการประเมินตามประเภทแบบประเมิน โดยระบบจะแสดง
เฉพาะรายการ ท่ีผูดูแลระบบกําหนดสิทธ์ิ ในการประเมินใหกับหัวหนางาน ใหทําการประเมินตาม
แบบประเมินท่ีกําหนดไว ระบบจะทําการกําหนดใหทําการประเมินไดเพียง 1  ครั้งเทานั้น  กรณีท่ีมี
ขอผิดพลาด หัวหนางานตองการประเมินเฉพาะบางรายการอีกนั้น ใหทําการติดตอผูดูแลระบบ ใน
การกําหนดใหมีการประเมินใหม อีกครั้ง   
 

 
 

รูป  ก.44  แสดงรายช่ือบุคลากรท่ีมีสิทธ์ิประเมินตามแบบประเมินท่ีผูดูแลระบบกําหนดไว 
  
 เม่ือคลิกเลือกรายการประเมิน ระบบจะแสดงหนาจอ รายละเอียดของการประเมิน  หนาจอ
ใหทําการประเมิน โดยกําหนดใหเลือกระดับความพึงพอใจ เปน  5 ระดับ คือ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง 
ปรับปรุง    ควรแกไข  ผูประเมินสามารถ คลิกเลือกระดับความพึงพอใจ ได 1 ระดับ ใน 1  รายการ
เทานั้น  และทําการพิมพขอความเพ่ือเสนอแนะ  แลวทําการคลิกปุม  สงแบบสอบถาม  ในหนาจอ
ดังกลาว  ดังรูป  ก.45 

คลิกเลือกรายการประเมิน 
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รูป  ก.45  การทําการประเมินตามภาระงาน 
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รูป  ก.46  แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

 เม่ือมีการ คลิกปุม สงแบบสอบถาม ระบบจะแสดงหนาจอสถานะของการบันทึกขอมูล 
แลวจะกลับไปหนาจอ  ในรูป  ก.47 
 

 
 

รูป  ก.47  แสดงสถานะการบันทึกขอมูล 
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 ระบบจะแสดงสถานะของการประเมินใหหัวหนางานไดทราบวา ไดทําการประเมินไวแลว
หรือยังไมไดทําการประเมิน รูป    แสดงสถานะวาไดทําการประเมินแลว รายละเอียดดังรูป ก.48 
 

 
 

รูป  ก.48  แสดงสถานะการทําการประเมิน 
  

การปอนคะแนนกิจกรรม  
 การปอนคะแนนกิจกรรมนั้น เมนูจะปรากฏตามชวงเวลาท่ีกําหนดการประเมิน โดย
เจาหนาท่ีงานทรัพยากรบุคคลฯ (ผูดูแลระบบ)  เม่ือปรากฏเมนู ใหคลิกเลือกเมนูปอนคะแนน
กิจกรรม เลือกเมนูยอย ท่ีปรากฏตามสิทธ์ิของการปอนคะแนนกิจกรรม   ระบบจะแสดงช่ือบุคลากร 
ท่ีผูมีสิทธ์ิประเมิน จะสามารถทําการปอนคะแนนได  ใหทําการปอนคะแนนรายบุคคล  ระบบจะทํา
การกําหนด ไมใหปอนคะแนนเกินท่ีกําหนดไว  ตามคะแนนการรวมกิจกรรม  แตละประเภท  แลว
หลังจากท่ีปอนคะแนน เรียบรอยแลว ใหคลิกปุม  บันทึกคะแนน  ดังรูป ก.49 
 

สถานะการประเมิน 
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รูป  ก.49  การปอนคะแนนการรวมกิจกรรม 
 

 ระบบจะทําการแจงเตือนกรณีท่ีมีการปอนคะแนนเกินกวาท่ีกําหนดไว  ดังรูป  ก.50 
 

 
 

รูป  ก.50  การแจงเตือนเม่ือมีการปอนคะแนนเกินท่ีกําหนด 

ปอนคะแนน 
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4. สวนบุคลากร 
 

 
 

 

รูป  ก.51   เมนูหลักในสวนของบุคลากร 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
 เม่ือคลิกเลือกเมนูเอกสารท่ีเกี่ยวของ จะปรากฏรายการเอกสารท่ีมีอยูในระบบ ซ่ึงเกี่ยวของ
กับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ใหสามารถบันทึกขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร  หรือทําการ
เปดดู ดวยโปรแกรม Adobe Reader  
 

 
 

รูป  ก.52  การเรียกดูเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
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การเขาใชงานเมนูรายงาน 
 หนาจอเมนูรายงานนั้นระบบ จะทําการกําหนดสิทธ์ิการใชงานออกเปน  3  สวน คือ 
 1. หนาจอรายงานสําหรับผูบริหารและงานทรัพยากรบุคคลฯ 
  1.1 รายงานการคํานวณงบประมาณเงินเดือน 
  1.2 รายงานสรุปผลการประเมินรายภาคเรียน 
  1.3 รายงานสรุปผลการประเมินรายปการศึกษา 
  1.4 รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายภาคเรียน 
  1.5 รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายปการศึกษา 
 2. หนาจอรายงานสําหรับหัวหนางาน 
  2.1 รายงานสรุปผลการประเมินรายภาคเรียน 
  2.2 รายงานสรุปผลการประเมินรายปการศึกษา 
  2.3 รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายภาคเรียน 
  2.4 รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายปการศึกษา 
 3. หนาจอรายงานสําหรับบุคลากร 
  3.1 รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายภาคเรียน 
  3.2 รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายปการศึกษา 
 
 คูมือการใชงานระบบ จะกลาวถึงการเขาใชงานเมนูรายงาน 5  ชนิด โดยการแสดงเมนูนั้น
จะเปนไปตามสิทธ์ิท่ีกําหนดไว โดยผูดูแลระบบ    ชนิดรายงาน มีดังนี ้
 1. รายงานการคํานวณงบประมาณเงินเดือน 
 2. รายงานสรุปผลการประเมินรายภาคเรียน 
 3. รายงานสรุปผลการประเมินรายปการศึกษา 
 4. รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายภาคเรียน 
 5. รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายปการศึกษา 
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หนาจอรายงานสําหรับผูบริหารและงานทรัพยากรบุคคลฯ 
 

 
 

 
 

รูป  ก.53  หนาจอเมนูรายงานของผูบริหารและงานทรัพยากรบุคคลฯ 
 

หนาจอรายงานสําหรับหัวหนางาน 
 

 
 

รูป  ก.54  หนาจอเมนูรายงานของหัวหนางาน 
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หนาจอรายงานสําหรับบุคลากร 
 

 
 

รูป  ก.55 หนาจอเมนูรายงานของบุคลากร 
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1. รายงานการคํานวณงบประมาณเงินเดือน 
 คลิกเมนรูายงาน  เลือกเมนูยอย การคํานวณงบประมาณเงินเดือน จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 
ก.54   ใหทําการคลิกเลือกหนวยงานท่ีตองการคํานวณ  เลือกปการศึกษา  กดปุม คนหา  ระบบจะ
แสดงรายการ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  โดยขั้นท่ีแสดงนั้น ระบบจะกําหนดให หนึ่งขั้น สําหรับผูท่ีมี
คะแนนการปฏิบัติงาน ตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไป ผูใชงานสามารถเปล่ียนขั้นเงินเดือน เพ่ือคํานวณ
เงินเดือนท่ีเพ่ิมขึ้นได   กรณีตองการนําออกขอมูลไปยังโปรแกรม Microsoft Office Excel  ใหคลิก
ปุม Export2Excel  
 

 
 

รูป  ก.56  หนาจอการคํานวณขั้นเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 

เลือกหนวยงาน เลือกปการศึกษา 

เลือกขั้น 

จํานวนเงินรวมที่
เพ่ิม 
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 เม่ือคลิกปุม Export2Excel ระบบจะสงขอมูลไปยังโปรแกรม  Microsoft Office Excel ตาม
รูปแบบ ท่ีกําหนดไว ดังรูป  ก.57 
 

 
 

รูป  ก.57  รูปแบบขอมูลเม่ือสงออกไปยัง โปรแกรม  Microsoft Office Excel 
 
2. รายงานสรุปผลการประเมินรายภาคเรียน 
 เปนรายงานแสดงการสรุปผลการประเมินตามแบบประเมินตางๆ โดยสรุปรวมจํานวน
บุคลากรท้ังหมดท่ีไดถูกประเมินตามแบบประเมินนั้น  เฉพาะภาคเรียนท่ีกําหนด    มีขั้นตอนดังนี้ 
คลิกเมนูรายงาน  เลือกเมนูยอยสรุปแบบประเมินรายภาคเรียน  เลือกประเภทแบบประเมินท่ี
ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอใหทําการเลือก  หนวยงานท่ีตองการดูขอมูล    เลือกภาคการเรียน  
คลิกปุมคนหา  ระบบจะทําการนําเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ไปคนหา  กรณีเปนผูบริหาร สามารถดูไดทุก
หนวยงาน ทุกแบบประเมิน โดยมองภาพองครวมขององคกร  กรณีเปนหัวหนางาน จะสามารถเขาดู
ไดเฉพาะหนวยงานและแบบประเมินท่ีตนเองไดทําการประเมินเทานั้น    ระบบยังตอบสนองความ
ตองการของผูบริหารหรือผูทําการประเมินโดยการแสดงผลสรุปจุดเดน จุดดอยของ หนวยงาน      
ท่ีไดเลือกไว   เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร    ถาตองการนําขอมูลไปยังโปรแกรม 
Microsoft Office Excel ใหคลิกรูป    มีรายละเอียดดงัรูป ก.58    
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รูป  ก.58  แสดงรายงานการสรุปผลการประเมินรายภาคการเรียน 
 
 
 
 

พิมพขอมูลในรปูแบบ 
Microsoft Office Excel 

เลือกหนวยงาน เลือกภาคการเรียน 

สรุปภาพรวม 
สรุปจุดเดน 

สรุปจุดดอย 
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 เม่ือคลิก รูป   ระบบจะสงขอมูลไปยังโปรแกรม  Microsoft Office Excel ตามรูปแบบ ท่ี
กําหนดไว ดังรูป  ก.59 
 

 
 

รูป  ก.59  รูปแบบขอมูลเม่ือสงออกไปยังโปรแกรม  Microsoft Office Excel 
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3. รายงานสรุปผลการประเมินรายปการศึกษา 
 เปนรายงานแสดงการสรุปผลการประเมินตามแบบประเมินตางๆ โดยสรุปรวมจํานวน
บุคลากรท้ังหมดท่ีไดถูกประเมินตามแบบประเมินนั้น  เฉพาะปการศึกษาท่ีกําหนด    มีขั้นตอนดังนี้ 
คลิกเมนูรายงาน  เลือกเมนูยอยสรุปแบบประเมินรายปการศึกษา  เลือกประเภทแบบประเมินท่ี
ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอใหทําการเลือก  หนวยงานท่ีตองการดูขอมูล    เลือกปการศึกษา  
คลิกปุมคนหา  ระบบจะทําการนําเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ไปคนหา  กรณีเปนผูบริหาร สามารถดูไดทุก
หนวยงาน ทุกแบบประเมิน โดยมองภาพองครวมขององคกร  กรณีเปนหัวหนางาน จะสามารถเขาดู
ไดเฉพาะหนวยงานและแบบประเมินท่ีตนเองไดทําการประเมินเทานั้น    ระบบยังตอบสนองความ
ตองการของผูบริหารหรือผูทําการประเมินโดยการแสดงผลสรุปจุดเดน จุดดอยของ หนวยงาน      
ท่ีไดเลือกไว   เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร    ถาตองการนําขอมูลไปยังโปรแกรม 
Microsoft Office Excel ใหคลิกรูป    มีรายละเอียดดังรูป ก.60    
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รูป  ก.60 แสดงรายงานการสรุปผลการประเมินรายปการศึกษา 
 
 
 
 

พิมพขอมูลในรปูแบบ 
Microsoft Office Excel 

เลือกหนวยงาน เลือกปการศึกษา 

สรุปภาพรวม 
สรุปจุดเดน 

สรุปจุดดอย 
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 เม่ือคลิก รูป   ระบบจะสงขอมูลไปยังโปรแกรม  Microsoft Office Excel ตามรูปแบบ ท่ี
กําหนดไว ดังรูป  ก.61 
 

 
 

รูป  ก.61  รูปแบบขอมูลเม่ือสงออกไปยังโปรแกรม  Microsoft Office Excel 
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4. รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายภาคเรียน 
 เปนรายการท่ีทําการสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ท่ีหัวหนางาน
ไดทําการประเมินไว  ระบบจะทําการรวบรวมและคิดคํานวณโดยมีฐานคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ในกรณีเปนผูบริหาร  และ เจาหนาท่ีงานทรัพยากรบุคคล  จะสามารถดูผลคะแนนท้ังองคกร และ
แยกเปนหนวยงานได   ในกรณีเปน หัวหนางาน  จะสามารถดูผลคะแนนไดเฉพาะสวนงานท่ีตนได
ทําการประเมินไวเทานั้น   ดังมีรายละเอียด ดังรูป  ก.62 
 

 
 

รูป  ก.62  แสดงผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานรายภาคเรียน 
 

 เม่ือคลิก รูป   ระบบจะสงขอมูลไปยังโปรแกรม  Microsoft Office Excel ตามรูปแบบ ท่ี
กําหนดไว ดังรูป  ก.63 
 

 
 

รูป  ก.63  แสดงผลรายงานเม่ืออยูในโปรแกรม  Microsoft Office Excel 
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 กรณีตองการดูรายละเอียดผลการประเมินของแตละบุคคล สามารถคลิกเลือกบุคลากรท่ี
ตองการดูรายละเอียด จะปรากฏหนาจอรายมีละเอียด ดังรูป  ก.64  
 

 
 

 
รูป  ก.64  แสดงรายการคะแนนการประเมินรายบุคคล 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเลือกแบบประเมิน 
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 คลิกเลือกรายการแบบประเมินเพ่ือดูรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ
ประเมินท่ีเลือก จะปรากฏหนาจอดัง รูป ก.65 และ รูป ก.66 
 

 
 

รูป  ก.65  แสดงรายละเอียดการประเมินรายบุคคล 
 

นําออกขอมูลไปยังโปรแกรม 
Microsoft Office Excel 
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รูป  ก.66  แสดงรายละเอียดการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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5. รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายปการศึกษา 
 ลักษณะการเขาใชงานจะมีการทํางานเหมือนกับ รายงานสรุปคะแนนการประเมินรายภาค
การเรียน  จะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน กลาวคือ รายงานสรุปคะแนนรายปการศึกษาจะนําผลคะแนน 
ของ 2 ภาคการเรียน มาประมวลผล เพ่ือหาคาของคะแนน โดยมีฐานคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ท้ังนี้ 
หนาจอรายงานจะมีลักษณะใหเลือก เชนเดียวกับ รายงานสรุปคะแนนภาคการเรียน แตจะเพ่ิมเติม
รูปแบบการแสดงผล เปนกราฟ แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการประเมิน  ของ   ภาคเรียนท่ี 1 และ
ภาคเรียนท่ี 2  ดังรูป  ก.67 
 

 
 

รูป  ก.67  กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมิน 
 
 
 
 

เลือกปการศึกษา 

เลือกรายการประเมิน 
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 สามารถคลิกเลือกดูรายละเอียดผลการประเมิน ไดโดยการคลิก เลือกรูปแบบการประเมิน 
ตามรายภาคการเรียน ท่ีทําการประเมินไปแลว  ดังรูป ก.68  และ  รูป  ก.69 
 

 
 

รูป  ก.68   แสดงรายละเอียดการประเมินรายบุคคลรายภาคการเรียน 
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รูป  ก.69  แสดงรายละเอียดการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 



 
ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         

 
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ภาคเรียนท่ี …………../……………. 
ฝาย/ศูนย ………………………………. 

ช่ือ………………………….นามสกุล………………………….ผูถูกประเมิน 
คําชี้แจง  แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ทําเพ่ือนําผลท่ีไดไปประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  กรุณาตอบแบบประเมินโดยเช็คเครื่องหมาย    ในชองตามหัวขอท่ีประเมิน 

       งานทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
 

รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

1. มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร       
2. มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ       
3. มีบุคลิกภาพและการแตงกายท่ีเหมาะสม       
4. มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยท่ีดี       
5. ความมีน้ําใจ และเสียสละ ทุมเท ในการทํางาน        
6. มีความซื่อสัตย       
7. มีการใชทรัพยากรและดูแลรักษาทรัพยสิน 
    หรือผลประโยชนขององคกร 

      

รวม       
 
ขอเสนอแนะและจุดท่ีควรพัฒนาคือ ………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
   ลงช่ือ………………………………………..ผูประเมิน 
             ………/………/………. 
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โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับผูบริหาร หัวหนางาน   ภาคเรียนท่ี ……../……. 
ภาค/ฝาย/ศูนย ………………………………. 

ช่ือ………………………….นามสกุล………………………….ผูถูกประเมิน 
คําชี้แจง  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ เปนการประเมินผลการทํางานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรตลอดภาคเรียน เพ่ือนําผลท่ีไดเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเปนขอมูลในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตอไป  กรุณาตอบแบบประเมินโดย
เช็คเครื่องหมาย    ในชองตามหัวขอท่ีประเมิน ขอขอบคุณ 

       งานทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
 

รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

1. ดานการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ 
1.1 ความสามารถในการจัดระบบงานและการวาง
แผนการมอบอํานาจและการมอบหมายงาน 

      

1.2 ความเปนผูนํา       
1.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

      

1.4 การประสานงาน       
1.5 การยอมรับฟงความเห็นของผูรวมงาน       
1.6 ความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ       
1.7 การทํางานเปนทีม       
2. ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามนโยบายองคกร 

      

2.2 การสงงาน       
2.3 ความสมํ่าเสมอในการเขารวมการประชุมและ
การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

      

2.4 ความรับผิดชอบกิจกรรมของสังกัดและ
สวนรวมท่ีไดรับการมอบหมาย 

      

รวม       
 



166 
 
ขอเสนอแนะและจุดท่ีควรพัฒนาคือ ………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
   ลงช่ือ………………………………………..ผูประเมิน 
             ………/………/………. 
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โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษา   ภาคเรียนท่ี ……../……. 
ภาควิชา ………………………………. 

ช่ือ………………………….นามสกุล………………………….ผูถูกประเมิน 
คําชี้แจง  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ เปนการประเมินผลการทํางานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรตลอดภาคเรียน เพ่ือนําผลท่ีไดเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเปนขอมูลในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตอไป  กรุณาตอบแบบประเมินโดย
เช็คเครื่องหมาย    ในชองตามหัวขอท่ีประเมิน  ขอขอบคุณ 

       งานทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
 

รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

1. ดานการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ 
1.1 การติดตามนักศึกษาทางดานวิชาการ 

      

1.2 การติดตามนักศึกษาทางดานวินัย-ความ
ประพฤติ 

      

1.3 การติดตามนักศึกษาทางดานกิจกรรม       
1.4 การปอนคะแนนจิตพิสัย       
1.5 การอบรม/ดูแล/การจัดกรรมคาบโฮมรูม       
1.6 ความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ       
1.7 การดูแลนักศึกษาเขาแถวเคารพธงชาติและ 
เช็คช่ือดวยตัวเอง 

      

2. ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 ความสนใจและปฏิบัติตอคําสั่ง คําแนะนํา 
และการใหความรวมมือ 

      

2.2 ความสมํ่าเสมอในการเขาหองประชุมและการ
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

      

2.3 ความรับผิดชอบกิจกรรมของสังกัดและ
สวนรวมท่ีไดรับการมอบหมาย 

      

2.4 ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน 
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รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

2.5 การสงงาน       
รวม       

 
ขอเสนอแนะและจุดท่ีควรพัฒนาคือ ………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
   ลงช่ือ………………………………………..ผูประเมิน 
             ………/………/………. 
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โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยประจําฝาย / ศูนย   ภาคเรียนท่ี ……../……. 
ภาควิชา ………………………………. 

ช่ือ………………………….นามสกุล………………………….ผูถูกประเมิน 
คําชี้แจง  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ เปนการประเมินผลการทํางานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรตลอดภาคเรียน เพ่ือนําผลท่ีไดเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเปนขอมูลในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตอไป  กรุณาตอบแบบประเมินโดย
เช็คเครื่องหมาย    ในชองตามหัวขอท่ีประเมิน  ขอขอบคุณ 

       งานทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
 

รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

1. ดานการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ 
1.1 ความสามารถในการจัดระบบงาน 

      

1.2 การประสานงาน       
1.3 ความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ี       
1.4 ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา / เพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน 

      

1.5 ความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ       
1.6 ความกระตือรือลนในการพัฒนาตนเอง       
1.7 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน       
1.8 การใหบริการ       
1.9 การใหคําปรึกษา       
2. ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

      

2.2 การสงงาน       
2.3 ความสมํ่าเสมอในการเขาหองประชุมและการ
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

      

2.4 ความสนใจและการปฏิบัติตอคําสั่ง คําแนะนํา 
และการใหความรวมมือ 
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รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

2.5 ความรับผิดชอบกิจกรรมของสังกัดและ
สวนรวมท่ีไดรับมอบหมาย 

      

รวม       
 
ขอเสนอแนะและจุดท่ีควรพัฒนาคือ ………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
   ลงช่ือ………………………………………..ผูประเมิน 
             ………/………/………. 
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โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยประจําวิชา  ภาคเรียนท่ี ……../……. 
ภาควิชา ………………………………. 

ช่ือ………………………….นามสกุล………………………….ผูถูกประเมิน 
คําชี้แจง  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ เปนการประเมินผลการทํางานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรตลอดภาคเรียน เพ่ือนําผลท่ีไดเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเปนขอมูลในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตอไป  กรุณาตอบแบบประเมินโดย
เช็คเครื่องหมาย    ในชองตามหัวขอท่ีประเมิน  ขอขอบคุณ 

       งานทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
 

รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

1. ดานการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ 
1.1 จัดทําโครงการสอน แผนการสอน 

      

1.2 วิธีการสอน       
1.3 การจัดกิจกรรม /โครงการสงเสริมทางวิชาการ 
หรืออื่นๆท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 

      

1.4 ความสมํ่าเสมอในการบันทึกขอมูลการมา
เรียนของนักศึกษาและปอนขอมูลจิตพิสัย 

      

1.5 การผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ 
หรือเอกสารประกอบการสอน 

      

1.6 การจัดทําผลงานวิจัยในช้ันเรียน       
1.7 ผลการนิเทศการสอน       
1.8 การจัดทําแฟมสะสมงานดานวิชาการ       
1.9 มีการขยายผลความรูทางวิชาการแก 
เพื่อนรวมงาน 

      

1.10 ความกระตือรือลนในการพัฒนาตนเอง       
2. ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 รับผิดชอบกิจกรรมของสังกัดและสวนรวม 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

2.2 ความสมํ่าเสมอในการเขารวมประชุมและการ
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

      

2.3 การสงงาน       
2.4 ความสนใจและการปฏิบัติตอคําสั่ง คําแนะนํา 
และการใหความรวมมือ 

      

2.5 ความรอบรูสนใจใฝรูความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

      

รวม       
 
ขอเสนอแนะและจุดท่ีควรพัฒนาคือ ………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
   ลงช่ือ………………………………………..ผูประเมิน 
             ………/………/………. 
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โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยสายสนับสนุน / ชางเทคนิค   ภาคเรียนท่ี ……../……. 
ภาควิชา ………………………………. 

ช่ือ………………………….นามสกุล………………………….ผูถูกประเมิน 
คําชี้แจง  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ เปนการประเมินผลการทํางานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรตลอดภาคเรียน เพ่ือนําผลท่ีไดเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเปนขอมูลในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตอไป  กรุณาตอบแบบประเมินโดย
เช็คเครื่องหมาย    ในชองตามหัวขอท่ีประเมิน  ขอขอบคุณ 

       งานทรัพยากรบุคคลและนติิการ 
 

รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

1. ดานการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ 
1.1 ความสามารถในการจัดระบบงานและมี 
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

      

1.2 ความรับผิดชอบในหนาท่ี       
1.3 ความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ี       
1.4 การประสานงาน       
1.5 การใหการบริการ       
1.6 ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน 

      

1.7 ความกระตือรือลนในการพัฒนาตนเอง       
1.8 ความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ       
1.9 ความสามารถในการการบํารุงรักษาวัสดุ 
อุปกรณ 

      

2. ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 การสงงาน 

      

2.2 การปฏิบัติตอคําสั่ง คําแนะนํา และการให
ความรวมมือ 

      

2.3 ความสมํ่าเสมอในการเขาหองประชุมและการ
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
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รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

2.4 การรวมกิจกรรมและรับผิดชอบตอสวนรวม       
รวม       

 
ขอเสนอแนะและจุดท่ีควรพัฒนาคือ ………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
   ลงช่ือ………………………………………..ผูประเมิน 
             ………/………/………. 
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โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คนงาน  นักการ พนักงานขับรถ  ภาคเรียนท่ี ……../……. 
ฝายบริหารงานท่ัวไป 

ช่ือ………………………….นามสกุล………………………….ผูถูกประเมิน 
คําชี้แจง  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ เปนการประเมินผลการทํางานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรตลอดภาคเรียน เพ่ือนําผลท่ีไดเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และเปนขอมูลในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตอไป  กรุณาตอบแบบประเมินโดย
เช็คเครื่องหมาย    ในชองตามหัวขอท่ีประเมิน  ขอขอบคุณ 

       งานทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
 

รายการ ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

ปรับปรุง แกไข คะแนน 
ที่ไดรับ 

1. ความสมํ่าเสมอในการมาปฏิบัติงาน       
2. การตรงตอเวลาในงานท่ีไดรับมอบหมาย       
3. การปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

      

4. การดูแล  เอาใจใสในหนางานท่ีรับผิดชอบ       
5. การมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม       
6. การประสานงานกับอาจารย       
7. ความพรอม / เต็มใจในการใหบริการ       
8.การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณของโรงเรียน       
9. อัธยาศัยดี  มีมนุษยสัมพันธ       
10. ความขยัน  อดทน และเสียสละ       
11. ความซื่อสัตย       
12. ความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน       
13. การพัฒนาตนเอง       
14. การแกไขปญหาเฉพาะหนา       
15. ความมุงม่ัน/พยายามใหงานสําเร็จ       
16. ความสามัคคีในหมูคณะ       
17.มีทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียนและเพื่อนรวมงาน       
18. ความมีน้ําใจ       
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รายการ 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
ปรับปรุง แกไข คะแนน 

ที่ไดรับ 
19. การใชคําพูดท่ีเหมาะสม       
20. ความรับผิดชอบและความมีวินัย       

รวม       
 
ขอเสนอแนะและจุดท่ีควรพัฒนาคือ ………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
   ลงช่ือ………………………………………..ผูประเมิน 
             ………/………/………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

การใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

 
คําช้ีแจง  
 1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบความพึงพอใจตอการใชงาน ระบบการประเมินผลการ
     ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
     ปรับปรุง และพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
 2. ความคิดเห็นท่ีทานตอบนี้จะมีคุณคาเปนอยางยิ่งและคําตอบนี้ จะไมสงผลกระทบตอ ผูตอบแบบสอบ       
     ถามใดๆ ท้ังสิ้น 
แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ตอน คือ 
     ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
     ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
ตอนที่ 1      ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน    หนาขอความ ซึ่งตรงกับตําแหนงของทาน 
 
      ผูบริหาร      หัวหนางาน          งานทรัพยากรบุคคลและนิติการ        บุคลากร 
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ตอน 2   ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเครื่องหมาย   ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 

 
ที่ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 ความสวยงามในการออกแบบ 

หนาจอการทํางาน 
     

2 การจัดวางรูปแบบของขอมูล  
เหมาะสมกับการใชงาน 

     

3 การเช่ือมโยงขอมูล (Link) สามารถ 
ทําใหเขาใจได 

     

4 มีขอมูลครบถวน  และมีประโยชน 
 ตอการใชงาน 

     

5 สามารถสืบคน เรียกดู และจัดเก็บ 
ขอมูลได 

     

6 มีกระบวนการทํางานท่ีงายตอการ 
ใชงาน 

     

7 เสริมสรางการทํางานท่ีสามารถ 
อํานวยความสะดวกตอผูใชงาน 

     

8 มีความถูกตองแมนยําในการ 
ประมวลผลขอมูล 

     

9 มีความปลอดภัยของขอมูล 
ภายในระบบ 

     

10 สามารถนํามาประยุกตใชกับ 
งานจริงได 

     

 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ชื่อ - สกุล   นายชัยวัฒน     สมศร ี
 
วัน  เดือน  ปเกิด   4   พฤศจิกายน  2514 
 
 
ประวัติการศึกษา 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
    มหาวิทยาลัยโยนก   ลําปาง  ปการศึกษา  2537 
 
ประสบการณการทํางาน 
    พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน  อาจารยสังกัดภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี
 
 
 


