
 
บทที ่6 

การพัฒนาโปรแกรม 
 

 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียน
ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี ไดทําการพัฒนาโปรแกรมขึ้น ตามแนวทางการวิเคราะหระบบ 
งานใหม เพ่ือใหผูใชสามารถใชงานไดงาย ไมซับซอน  โดยนําเสนอออกเปน 3 สวน  ดังนี้ 
 6.1  รายการพัฒนาโปรแกรม 
 6.2 ไฟลโปรแกรมในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 6.3  แผนผังเว็บไซต 
 
6.1  รายการพัฒนาโปรแกรม 
 การพัฒนาโปรแกรมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลย ีสามารถจําแนกการพัฒนาโปรแกรมออกเปน  4 สวน ตามผูใชงาน ดังนี ้
 1)  งานทรัพยากรบุคคลฯ (ผูดูแลระบบ) 
 2)  ผูบริหาร 
 3)  หัวหนางาน 
 4)  บุคลากร 
 
1) งานทรัพยากรบุคคลฯ (ผูดูแลระบบ) 
 งานทรัพยากรบุคคลฯ(ผูดูแลระบบ)  มีหนาท่ีในการจัดเตรียมความพรอม ของระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ใหพรอมสําหรับการประเมินผล เพ่ือใหไดผลประเมินท่ี
ถูกตอง และนําผลประเมินไปวิเคราะหตอไป   มีการพัฒนาโปรแกรม ในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

(1) พัฒนาโปรแกรม กําหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(2) พัฒนาโปรแกรม ปรับปรุงฐานขอมูลของแบบประเมินในแตละประเภทของการประเมิน 
(3) พัฒนาโปรแกรม กําหนดผูประเมิน และผูถูกประเมิน 
(4) พัฒนาโปรแกรม ทําการประมวลผลการประเมินตามแบบประเมิน 
(5) พัฒนาโปรแกรม ประมวลผลคะแนนการมาปฏิบัติงานของบุคลากร 
(6) พัฒนาโปรแกรม ประมวลผลคะแนนการอบรมของบุคลากร 
(7) พัฒนาโปรแกรม ปอนคะแนนการเขารวมกิจกรรมองคกรของสวนงานทรัพยากรบุคคล ฯ 
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(8) พัฒนาโปรแกรม รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน ของงานทรัพยากรบุคลากรฯ 
 -   รายงานการคํานวณงบประมาณเงินเดือน 
 -   รายงานสรุปผลการประเมินรายภาคเรียน 
 -   รายงานสรุปผลการประเมินรายปการศึกษา 
 -   รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินรายภาคเรียน 
 -   รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินรายปการศึกษา 

(9) พัฒนาโปรแกรม นําเสนอรายงานตอผูบริหาร เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 

2)  ผูบริหาร 
 ผูบริหาร มีหนาท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามสายการบังคับบัญชา 
และนําผลการประเมินมาพิจารณา เพ่ือวางนโยบายดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลตอไป โดยมี 
การพัฒนาโปรแกรม ในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

(1) พัฒนาโปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(2) พัฒนาโปรแกรม ปอนคะแนนการเขารวมกิจกรรมองคกรของสวนผูบริหาร 
(3) พัฒนาโปรแกรม รายงานการวิเคราะหผลการประเมินในสวนของผูบริหาร 

 -   รายงานการคํานวณงบประมาณเงินเดือน 
 -   รายงานสรุปผลการประเมินรายภาคเรียน 
 -   รายงานสรุปผลการประเมินรายปการศึกษา 
 -   รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินรายภาคเรียน 
 -   รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินรายปการศึกษา 

 

3)  หัวหนางาน 
 หัวหนางาน มีหนาท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแล และนําผลการประเมินท่ีได มาใชในการบริหารจัดการในหนวยงานท่ีดูแล โดยมีการพัฒนา
โปรแกรม ในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

(1) พัฒนาโปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(2) พัฒนาโปรแกรม ปอนคะแนนการเขารวมกิจกรรมของหนวยงาน 
(3) พัฒนาโปรแกรม รายงานการวิเคราะหผลการประเมินในสวนของหัวหนางาน 

 -   รายงานสรุปผลการประเมินรายภาคเรียน ของหนวยงาน 
 -   รายงานสรุปผลการประเมินรายปการศึกษา ของหนวยงาน 
 -   รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินรายภาคเรียน ของหนวยงาน 
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 -   รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินรายปการศึกษา ของหนวยงาน 
4)  บุคลากร 
 บุคลากร มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด ดังนั้นการได
ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง ยอมจะเปนแนวทางท่ี จะทราบถึงขอเดน ขอดอย 
ขอผิดพลาด ของตนเอง เพ่ือนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองในการทํางานตอไป  โดย
มีการพัฒนาโปรแกรม ในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

(1) รายงานสรุปผลการประเมินรายภาคเรียน 
(2) รายงานสรุปผลการประเมินรายปการศึกษา 
(3) รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินรายภาคเรียน 
(4) รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินรายปการศึกษา 

 

6.2  ไฟลโปรแกรมในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนลําปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยีนั้น ไดใชระบบฐานขอมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) โปรแกรมพัฒนาระบบพีเอชพี 
(PHP)  ไดทําการออกแบบ และพัฒนาระบบ  ครอบคลุมการทํางานตั้งแต การกําหนดแบบประเมิน  
การกําหนดผูประเมิน  ผูถูกประเมิน  การกําหนดเวลาการประเมิน  ทําการประเมิน โดยการดึงแบบ
ประเมิน ท่ีมีอยูในฐานขอมูล มาใชในการประเมิน  แลวทําการเก็บผลการประเมิน ในแตละประเภท 
นํามาวิเคราะห เพ่ือนําผลมาใชในการ พัฒนาบุคลากร ขององคกร  ตลอดจนแสดงรายงานตาง ๆ 
ตามลักษณะการใชงานของผูใช   มีไฟลท่ีเกี่ยวของ ดังตาราง  6.1 
 

       ตาราง  6.1  ไฟลโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                          โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
1 add-time.php กําหนดระยะเวลาประเมิน 
2 adviser.php ประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษา 
3 boss.php ประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหาร 
4 connect_db.php เช่ือมตอกับฐานขอมูล 
5 data-picker.php แสดงหนาจอบุคลากร 
6 date-picker.php แสดงหนาจอปฏิทิน 
7 detailquestion.php จัดการขอมูลรายการประเมิน 
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       ตาราง  6.1  ไฟลโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                          โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
8 driver.php ประเมินผลการปฏิบัติงานนักการ พนักงานขับรถ 
9 function-sys.php รวมฟงกชันการใชงานของโปรแกรมท่ีพัฒนา 
10 FusionCharts_Gen.php เรียกใชงานท่ีเปนรายงานกราฟแทง 
11 head_script.php ไฟลกําหนดคาในโปรแกรมจาวาสคริปต 
12 index.php หนาแรกของระบบโปรแกรม 
13 input-score.php บันทึกคะแนนกิจกรรม 
14 lawkuru.pdf ไฟลเอกสารระเบียบคุรุสภา 
15 leader.php ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหนางาน 
16 list-noanswer.php แสดงรายการผูถูกประเมินหรือยังไมถูกประเมิน 
17 list-score.php แสดงรายการคะแนนท่ีถูกประเมิน 
18 list-score2excel.php แสดงรายการคะแนนท่ีถูกประเมินเปนไฟลเอกสาร 
19 major-list.php แสดงสังกัดบุคลากร 
20 major-list4result.php แสดงรายการครั้งท่ีทําการประเมิน 
21 major-list4update ปรับปรุงสังกัดของบุคลากร 
22 manual.pdf ไฟลเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน 
23 menu.php แสดงเมนูของโปรแกรม 
24 moneyrate.php จัดการขอมูลการเพ่ิมขั้นเงินเดือน 
25 office.php การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน 
26 officeResult.php แสดงผลประเมินการปฏิบัติงานรายภาคเรียน 
27 officeResult2excel แสดงผลการประเมินเปนไฟลเอกสาร 
28 officeResult2excel2.php แสดงผลการประเมินคุณลักษณะฯเปนไฟลเอกสาร 
29 officeResultYear.php แสดงผลประเมินการปฏิบัติงานรายปการศึกษา 
30 officeResultYear2excel.php แสดงผลการประเมินเปนไฟลเอกสาร 
31 officeResultYear2excel2.php แสดงผลการประเมินคุณลักษณะฯเปนไฟลเอกสาร 
32 office-teacher.php กําหนดตําแหนงของบุคลากร 
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     ตาราง  6.1  ไฟลโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                        โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
33 OverTable.js ไฟลภาษาจาวาสคริปตแสดงการเปล่ียนแปลง เม่ือมี

การเคล่ือนไหวของเมาสบนตาราง 
34 personal-book.pdf ไฟลเอกสารคูมือบุคลากร 
35 Popcalendar.js ไฟลภาษาจาวาสคริปตแสดงหนาตางปฏิทิน 
36 processScore.php ประมวลผลคะแนนรวม 
37 quest-list4miss-answer.php แสดงรายการประเมินสําหรับตรวจสอบการประเมิน 
38 right.php การกําหนดสิทธ์ิการประเมิน 
39 right4input-score.php การกําหนดสิทธ์ิการปอนคะแนน 
40 right4manage.php การกําหนดสถานะบุคลากร 
41 show_databcc.php แสดงรายการบุคลากร 
42 struc_2552.pdf ไฟลเอกสารโครงสรางการบริหาร 
43 sumary4Money.php การคํานวณอัตราขั้นเงินเดือน 
44 sumary4Money2Excel.php การคํานวณอัตราขั้นเงินเดือนเปนไฟลเอกสาร 
45 sumary4Term.php คะแนนการประเมินรายภาคเรียน 
46 sumary4Term2excel.php คะแนนการประเมินรายภาคเรียนเปนไฟลเอกสาร 
47 sumary4User.php คะแนนการประเมินรายบุคคล 
48 sumary4User2excel.php คะแนนการประเมินรายบุคคลเปนไฟลเอกสาร 
49 sumary4UserTerm.php คะแนนการประเมินรายบุคคลรายภาคเรียน 
50 sumary4UserTerm2excel.php คะแนนการประเมินรายบุคคลรายภาคเรียน  

เปนไฟลเอกสาร 
51 sumary4Year.php คะแนนการประเมินรายปการศึกษา 
52 sumary4Year2excel.php คะแนนการประเมินรายปการศึกษาเปนไฟลเอกสาร 
53 support.php ประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
54 teacher.php ประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยผูสอน 
55 topicquestion.php จัดการขอมูลหัวขอแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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  ตาราง  6.1  ไฟลโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                     โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไฟล คําอธิบาย 
56 typeactivity.php จัดการขอมูลชนิดกิจกรรม 
57 typequest.php จัดการขอมูลประเภทแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
58 update-major.php ปรับปรุงสังกัดหลักในรายการประเมิน 
59 wanted.php ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
 จากตาราง 6.1 เปนการแสดงรายช่ือไฟลโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี แสดงใหเห็นถึงไฟล
โปรแกรมท่ีไดมาจากการพัฒนาระบบดวย โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP)  ภาษาจาวาสคริปต 
(JAVA Script)   และไฟลเอกสารท่ีประกอบทําใหเกิดความสมบูรณของระบบ ดังกลาว 
 
6.3 แผนผังเว็บไซต 
 ในการแสดงแผนผังเวบ็ไซตของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน  
ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จะแสดงถึงแผนผังโดยรวมของระบบ  วาประกอบ  ดวยสวนยอย 
ของเวบ็ไซต อยางไรบาง  ท้ังนี้ ในการพัฒนาระบบดังกลาว ระบบจะทําการแสดงรายการตางๆ ตาม
สิทธ์ิการเขาใชงานของผูใชระบบ   โดยแผนผังเวบ็ไซตของระบบ  แสดงได ดัง รูป 6.1  
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รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 6.1 แผนผังเวบ็ไซตระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
หนาหลัก 

 
ออกจากระบบ 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
ประเมินการปฏิบัติงาน 

 

 
จัดการขอมูล 

 

 
กําหนดสิทธิ ์

 
รายงาน 

 

 

 

 

 


