
 

บทท่ี  3 
การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 

 
จากการศึกษาระบบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ทําใหสามารถวิเคราะหระบบงานประเมิน

สมรรถนะฯเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงาน ข้ันตอนและเง่ือนไขในระบบงาน เพื่อนําขอมูลท่ีได
รับมาประเมินและวิเคราะหเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 
3.1 การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 

3.1.1 การวิเคราะหระบบการประเมินสมรรถนะฯของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(เหมืองแมเมาะ)   มี 10 ข้ันตอน คือ 

1) คณะกรรมการประชุมเพื่อกําหนดหัวขอการประเมิน 
2) จัดเก็บเอกสารหัวขอการประเมิน 
3) สงแบบฟอรมเพื่อกรอกขอมูลเลือกผูประเมิน 
4) จัดเก็บเอกสารขอมูลผูประเมิน 
5) นําขอมูลเขาระบบ เพื่อจดัเอกสารการประเมิน 
6) จัดสงแบบฟอรมการประเมิน 
7)  ผูประเมินดําเนินการประเมิน 
8) นําขอมูลการประเมินเขาสูระบบในโปรแกรม Access 
9) ประมวลผลและทํารายงาน 
10) ออกรายงาน 

 
จากการศึกษาระบบการจัดการเอกสารและข้ันตอนการทํางานดังรายละเอียดขางตน พบวา 
1) คณะกรรมการประชุมเพื่อกําหนดหัวขอการประเมิน คณะกรรมการพิจารณากําหนด

แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดทําขอมูลตําแหนงงานระดับ 7- ระดับ 10 และไดขอสรุปการ
ดําเนินงาน โดย 

-  คณะกรรมการ พิจารณากําหนดสมรรถนะความสามารถตามบทบาทผูบริหาร 
(Structural Competency) และกําหนดสมรรถนะความสามารถตามลักษณะงาน (Functional 
Competency) จากการวิเคราะหงานในภารกิจหลักของแตละตําแหนงงานและใชสมรรถนะ
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ความสามารถของตําแหนงบังคับบัญชากองและแผนกท่ีตําแหนงงานนั้นสังกัดเปนตนแบบในการ
กําหนดสมรรถนะความสามารถดังกลาว  สําหรับสมรรถนะความสามารถพ้ืนฐาน  (Core 
Competency) นั้น ไดใชขอกําหนด  กฟผ. ท่ี 109/2549 ท่ีกําหนดใหใชเหมือนกันทุกระดับตําแหนง 

- การกําหนดระดับตําแหนงในการจัดทําขอมูลตําแหนงงานแบงเปน 3 กลุม คือ หัวหนา
แผนกและพนักงานระดับ 7- 8,  หัวหนากองและพนักงานระดับ 9- 10 และผูชวยผูอํานวยการฝาย
และพนักงานระดับ 11  

2) จัดเก็บเอกสารหัวขอการประเมิน 
เจาหนาท่ีดานงานบุคคล นําหัวขอประเมินท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และ

ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารแลวเขาระบบในโปรแกรม Excel 
3) สงแบบฟอรมเพื่อกรอกขอมูลเลือกผูประเมิน 

โดยสงแบบฟอรมใหผูบังคับบัญชากําหนดผูประเมินใหกับผูปฏิบัติงานระดับ 7 ข้ึนไป
ในสังกัด ดังนี้ 

(ก) ผูบังคับบัญชาโดยตรง/ระดับเหนือกวา  จํานวน 2 คน 
(ข) ผูรวมงานในระดับเดียวกันกับผูถูกประเมิน (หรือตางระดับในกรณีท่ีไมมีผูรวมงาน

ในระดับเดียวกัน) จํานวน 3 คน   
(ค) ผูใตบังคับบัญชาของผูถูกประเมิน จํานวน 3 คน 

4) จัดเก็บเอกสารขอมูลผูประเมิน 
ภายหลังจากท่ีไดรับเอกสารการกําหนดผูประเมินจากผูบังคับบัญชาแลว  เจาหนาท่ีดาน

งานบุคคล ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล และจัดแยกเอกสารตามสังกัด เพื่อความ
สะดวกหากตองการตรวจสอบในภายหลัง 

5) นําขอมูลเขาระบบ เพื่อจัดเอกสารการประเมิน 
เจาหนาท่ีดานงานบุคคล นําขอมูลของผูท่ีถูกกําหนดใหเปนผูประเมินซ่ึงผานความ

เห็นชอบของผูบังคับบัญชาแลว   เขาระบบในโปรแกรม Excel  โดยแยกขอมูลและกําหนดรหัส เปน 
4  กลุมตามบทบาทการประเมิน คือ บทบาทผูบังคับบัญชา บทบาทเพื่อนรวมงาน และบทบาท
ผูใตบังคับบัญชา  (ถามี)   และประเมินตนเอง  โดยการนําขอมูลเขาระบบจะใชขอมูลเลขประจําตัว
ของบุคคลท่ีไดรับเลือก และรหัสซ่ึงกําหนดบทบาทของแตละคน เชน A เปนบทบาทผูบังคับบัญชา,   
B เปนบทบาทเพ่ือนรวมงาน เปนตน 

6) จัดสงแบบฟอรมการประเมิน 
ภายหลังจากท่ี เจาหนาท่ีดานงานบุคคล นําขอมูลผูประเมินท่ีผานความเห็นชอบของ

ผูบังคับบัญชาแลว จัดพิมพช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัดลงในแบบประเมินสมรรถนะความสามารถของ
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ผูปฏิบัติงานระดับ 7-11 สงใหผูประเมิน  เพื่อทําการประเมินสมรรถนะความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานระดับ 7-11 

7) ผูประเมินทําการประเมิน 
เม่ือผูประเมินไดรับแบบประเมินแลว จะทําการประเมินลงในแบบฟอรมท่ีจัดสงให  และ

สงเอกสารที่ดําเนินการประเมินเรียบรอยแลวคืนท่ีแผนกงานบุคคล เพื่อเจาหนาท่ีดานงานบุคคลจะ
ดําเนินการนําขอมูลการประเมินเขาสูระบบในโปรแกรม Access ตอไป 

8) นําขอมูลการประเมินเขาสูระบบในโปรแกรม Access 
เจาหนาท่ีดานงานบุคคล นําขอมูลท่ีไดรับเขาสูระบบในโปรแกรม Access โดยการพิมพ

ขอมูลหมายเลขประจําตัว และผลการประเมินทุกขอเขาระบบ เพื่อดําเนินการประมวลผลตอไป 
9) ทําการประมวลผลและรายงาน 
เจาหนาท่ีดานงานบุคคล ทําการประมวลผลโดยใชสูระบบในโปรแกรม Access และ

จัดทํารายงานโดยแสดงผลออกมาเปนกราฟ แสดงคาเฉลี่ยของผลการประเมินแตละกลุม ซ่ึงแบง
ตามบทบาทผูประเมิน และกราฟแสดงคาเฉล่ียของทุกกลุมยกเวนผลการประเมินตัวเอง  

10)  ออกรายงานผลการประเมินในรูปแบบกราฟใหเจาตัวทราบ 
 
3.1.2 ขอเสียและขอจํากัดของระบบในปจจุบัน 

1) ใชเวลาในการดําเนินการนาน และใชเอกสารในปริมาณมาก เนื่องจากเอกสาร
จะตองสงกลับไปมาระหวางเจาหนาท่ีบุคคล ผูบังคับบัญชาท่ีกําหนดผูประเมิน และตัวผูประเมินเอง 

2) มีความผิดพลาดในการนําขอมูลเขาระบบสูง เนื่องจากเปนการนําขอมูลเขาระบบ
เปนหมายเลขประจําตัว  ทําใหอาจมีความผิดพลาดได 

3) มีการสูญหายของเอกสาร  เนื่องจากเอกสารมีปริมาณมาก อาจมีการสงขอมูลผิด
หรือสูญหายระหวางการสงเอกสาร 
 
3.2 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาระบบงานใหม 

เพื่อใหการดําเนินงานของระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถของ
พนักงาน เปนไปอยางมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกงาน
บุคคล ลดปญหาความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเปนเคร่ืองมือชวยในการประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการฝกอบรม   จึงตองนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมา
ใชเพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และนําระบบฐานขอมูลมาชวยในการจัดเก็บขอมูล  สรางรายงาน วิเคราะหประมวลผล  รวมถึง
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สามารถซ่ึงจะชวยใหขอมูลมีความถูกตอง นาเช่ือถือ  โดยระบบงานใหมไดรับการออกแบบใหมี
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบจัดการกําหนดการประเมินสมรรถนะความสามารถ และระบบ
ประเมินสมรรถนะ  

 
3.3 กระบวนการทํางานของระบบ 

กระบวนการทํางานของระบบ เร่ิมตนเม่ือมีการกําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถของพนักงาน และหลังจากท่ีคณะกรรมการประชุม เพื่อกําหนดหัวขอที่จะใชประเมิน
พนักงานแตละระดับ แลว เจาหนาท่ีงานบุคคล ตองดําเนินการในระบบประเมินผลโดยมีข้ันตอน
การทํางานดังนี้ 

1. เจาหนาท่ีงานบุคคลนําขอมูลหัวขอการประเมินเขาสูระบบ 
2. เจาหนาท่ีงานบุคคลนําขอมูลกําหนดการ ประเมินเขาสูระบบ 
3. เจาหนาท่ีงานบุคคลกําหนดจํานวนผูประเมินแตละประเภท  สําหรับผูรับการประเมิน

แตละระดับ 
4. เจาหนาท่ีงานบุคคลนําขอมูลเขาสูระบบ และสงขอมูลทางอีเมลใหผูบังคับบัญชาทราบ   

เพื่อพิจารณาเลือกผูประเมินใหผูใตบังคับบัญชา 
5. ผูบังคับบัญชาเขาสูระบบเพ่ือเลือกผูประเมินใหผูใตบังคับบัญชา  พรอมแจงขอมูลให        

ผูประเมินทราบโดยผานระบบอัตโนมัติ 
6. ผูประเมินเขาสูระบบเพื่อทําการประเมิน 
7. เจาหนาท่ีงานบุคคลตรวจสอบขอมูลการประเมิน 
8. เจาหนาท่ีงานบุคคลรับการประเมินดูผลการประเมินผานระบบอัตโนมัติ 
9. เจาหนาท่ีงานบุคคลปดระบบการประเมิน 
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รูป 3.1 แสดงแผนภาพโครงสรางของระบบ 
 

 จากรูป 3.1 แสดงแผนภาพโครงสรางรวมของระบบ ซ่ึงเปนระบบเว็บเซิรฟเวอรและมีการ
เช่ือมตอการทํางานกับเมลเซิรฟเวอร เพื่อใชแจงใหผูเกี่ยวของดําเนินการในระบบตามบทบาท
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
  
3.4 การออกแบบระบบงาน 

ผู ศึกษาไดศึกษา  และวิเคราะหระบบงานการพัฒนาระบบประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถเพื่อใชในการฝกอบรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้   
 

แผนการทํางานหลักของระบบ 
การพัฒนาระบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถเพื่อใชในการฝกอบรม การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  ผูศึกษาไดวิเคราะหและออกแบบระบบ ดังนี้ 
 

 
รูป 3.2 แสดงแผนภาพรวมของระบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  
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จากรูป 3.2 แผนภาพรวมของระบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถเพื่อใชในการ
ฝกอบรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) ไดแบงออกเปนระบบยอย 3 ระบบ 
ไดแก ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบจัดการกําหนดการประเมินสมรรถนะ และระบบประเมิน
สมรรถนะ ซ่ึงแตละระบบมีการแบงเปนกระบวนการยอย ดังรายละเอียดตามลําดับ 

1. ระบบรักษาความปลอดภัย 
 

 
 

รูป 3.3 แสดงแผนภาพระบบรักษาความปลอดภัย 
 

จากรูป  3.3  แผนภาพระบบรักษาความปลอดภัยแบงเปน 2 กระบวนการ ไดแก ระบบ
ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใช และระบบจัดการขอมูลผูใชระบบ 
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2. ระบบจัดการกําหนดการประเมินสมรรถนะ 
 

2.0  จัดกําหนดการประเมินสมรรถนะ

2.1 จัดการขอมูลพนักงาน
       2.1.1 เพิ่มขอมูลพนักงาน
       2.1.2 ลบขอมูลพนักงาน
       2.1.3 แกไขขอมูลพนักงาน
       2.1.4 ผลิตรายงานขอมูลพนักงาน

2.2 จัดการขอมูลประเภทการประเมิน
       2.2.1 เพิ่มขอมูลประเภทการประเมิน
       2.2.2 ลบขอมูลประเภทการประเมิน
       2.2.3 แกไขขอมูลประเภทการประเมิน
       2.2.4 ผลิตรายงานขอมูลประเภทการประเมิน

2.3 จัดการขอมูลหัวขอการประเมิน
       2.3.1 เพิ่มขอมูลหัวขอการประเมิน
       2.3.2 ลบขอมูลหัวขอการประเมิน
       2.3.3 แกไขขอมูลหัวขอการประเมิน
       2.3.4 ผลิตรายงานขอมูลหัวขอการประเมิน

2.5 จัดการขอมูลการแจงอีเมล
       2.5.1 เพิ่มขอมูลการแจงอีเมล
       2.5.2 ลบขอมูลการแจงอีเมล
       2.5.3 แกไขขอมูลการแจงอีเมล
       2.5.4 ผลิตรายงานขอมูลการแจงอีเมล

2.4 จัดการขอมูลการกําหนดการประจําป
       2.4.1 จัดการกําหนดหัวขอการประเมินประจําป

 2.4.1.1 เพิ่มขอมูลการกําหนดหัวขอการประเมินประจําป
 2.4.1.2 ลบขอมูลการกําหนดหัวขอการประเมินประจําป
 2.4.1.3 แกไขขอมูลการกําหนดหัวขอการประเมินประจําป
 2.4.1.4 ผลิตรายงานขอมูลการกําหนดหัวขอการประเมินประจําป

       2.4.2 จัดการกําหนดประเภทผูประเมินประจําป
 2.4.2.1 เพิ่มขอมูลการกําหนดประเภทผูประเมินประจําป
 2.4.2.2 ลบขอมูลการกําหนดประเภทผูประเมินประจําป
 2.4.2.3 แกไขขอมูลการกําหนดประเภทผูประเมินประจําป
 2.4.2.4 ผลิตรายงานขอมูลการกําหนดประเภทผูประเมินประจําป

       2.4.3 จัดการกําหนดจํานวนผูประเมินประจําป
 2.4.3.1 เพิ่มขอมูลการกําหนดจํานวนผูประเมินประจําป
 2.4.3.2 ลบขอมูลการกําหนดจํานวนผูประเมินประจําป
 2.4.3.3 แกไขขอมูลการกําหนดจํานวนผูประเมินประจําป
 2.4.3.4 ผลิตรายงานขอมูลการกําหนดจํานวนผูประเมินประจําป

       2.4.4 จัดการกําหนดผูประเมินประจําป
 2.4.4.1 เพิ่มขอมูลการกําหนดผูประเมินประจําป
 2.4.4.2 ลบขอมูลการกําหนดผูประเมินประจําป
 2.4.4.3 แกไขขอมูลการกําหนดผูประเมินประจําป
 2.4.4.4 ผลิตรายงานขอมลูการกําหนดผูประเมินประจําป  

 
รูป 3.4 แสดงแผนภาพระบบจัดการการประเมินสมรรถนะความสามารถ 

 
จากรูป 3.4 แผนภาพระบบจัดการการประเมินสมรรถนะความสามารถแบงเปน 5 

กระบวนการ ไดแก ระบบจัดการขอมูลพนักงาน ระบบจัดการขอมูลประเภทการประเมิน ระบบ
จัดการขอมูลหัวขอการประเมิน ระบบจัดการการกําหนดการประจําป และระบบจัดการขอมูลการ
แจงอีเมล ซ่ึงระบบจัดการการกําหนดการประจําป ไดแบงเปนกระบวนการยอย 4 ระบบ ไดแก  

1. ระบบจัดการกําหนดหัวขอการประเมิน 
2. ระบบจัดการกําหนดประเภทผูประเมินประจําป 
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3. ระบบจัดการกําหนดจํานวนผูประเมินประจําป 
4. ระบบจัดการกําหนดผูประเมินประจําป 

 
3. ระบบประเมินสมรรถนะความสามารถ 
 

 
 

รูป 3.5 แสดงแผนภาพระบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถ 
 
 จากรูป 3.5 แผนภาพแสดงระบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถ ไดแบงออกเปน 2 
กระบวนการ ไดแก ระบบเพิ่มขอมูลการประเมินสมรรถนะฯ และระบบผลิตรายงานขอมูลการ
ประเมินสมรรถนะฯ 

 
แผนภาพบริบท และแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล 

 แผนภาพบริบท และแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล DFD (Data Flow Diagram) โดย
ใชรูปสัญลักษณของ DeMacro & Yourdon ดังรูปสัญลักษณในตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณท่ีใชในแผนภาพบริบท และแผนภาพแสดงการไหลของขอมูลตาม
รูปแบบ DeMacro & Yourdon 

 

สัญลักษณ 
ชื่อเรียก

ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเรียก
ภาษาไทย 

คําอธิบาย 

 
 
 

Process กระบวนการ เปนสัญลักษณใชแทน
ขอบเขตดานระบบงาน  

 
 

External Entities แหลงกําเนิด
ขอมูลภายนอก 

เปนสัญลักษณใชแทน
ขอบเขตดานผูใช 

 
 

Data Store แหลงเก็บขอมูล เปนสัญลักษณใชแทน
ขอบเขตดานขอมูล 

 
 
 

Data Flows การไหล 
ของขอมูล 

เปนสัญลักษณใชแทนการ
ไหลของขอมูล  เขา-ออก  
จากระบบ 
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ระบบประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(เหมืองแมเมาะ)

เจาหนาท่ีงานบุคคล/
ผูดูแลระบบ

ผูประเมิน

ชื่อผูใช,รหัสผาน

สิทธ์ิการเขาใชระบบ

ขอมูลการปรับปรุงผูใชระบบ

รายงานขอมูลผูใชระบบ

ขอมูลการปรับปรุงพนักงาน
ขอมูลการปรับปรุงประเภทการประเมิน

ขอมูลการปรับปรุงหัวขอการประเมิน
ขอมูลการปรับปรุงกําหนดการประจําป

ขอมูลการแจงอีเมล

รายงานขอมูลพนักงาน
รายงานขอมูลประเภทการประเมิน

รายงานขอมูลหัวขอการประเมิน
รายงานขอมูลกําหนดการประจําป

รายงานขอมูลการแจงอีเมล

หัวหนางาน
ชื่อผูใช,รหัสผาน

สิทธ์ิการเขาใชระบบ

ขอมูลการแกไขขอมูลผูใช

รายงานการกําหนดผูประเมิน

อีเมลแจงหัวหนางาน

ขอมูลการแกไขขอมูลพนักงาน

รายงานการประเมินผลสมรรถนะสําหรับหัวหนางาน

รายงานการประเมินผลสมรรถนะสําหรับเจาหนาท่ีงานบุคคล
ขอมูลการเพิ่มการกําหนดผูประเมิน

ขอมูลการเพิ่มการประเมินสมรรถนะ

รายงานขอมูลผูใชระบบ
รายงานขอมูลพนักงาน

ช่ือผูใช,รหัสผาน

สิทธิ์การเขาใชระบบ

ขอมูลการแกไขผูใชระบบ
ขอมูลการแกไขพนักงาน

ขอมูลการเพิ่มการประเมินสมรรถนะ

รายงานขอมูลผูใชระบบ
รายงานขอมูลพนักงาน

รายงานการประเมินผลสมรรถนะ อีเมลแจงผูประเมิน
ผูถูกประเมิน

สิทธ์ิการเขาใชระบบ

ช่ือผูใช,รหัสผาน

อีเมลแจงผูถูกประเมิน

ขอมูลการแกไขผูใชระบบ

รายงานขอมูลผูใชระบบ
รายงานขอมูลพนักงาน

ขอมูลการแกไขพนักงาน

 
 

รูป 3.6 แสดงแผนภาพบริบทของระบบประเมินผลสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) 

 
จากรูป 3.6 แผนภาพบริบทของระบบ แสดงใหเห็นถึงสิทธ์ิการเขาใชงานของผูใชระบบ 

แตละระดับ สามารถนําขอมูลเขาและออกจากระบบไดในการใชงานของผูใชในระดับท่ีตางกัน 
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อีเมลแจงผูถูกประเมิน

ขอมูลการแกไขพนักงาน
รายงานขอมูลพนักงาน

เจาหนาที่งานบุคคล/
ผูดูแลระบบ

ผูประเมิน

หัวหนางาน

1.0
รักษา

ความปลอดภัย

2.0
จัดการกําหนดการ
ประเมินสมรรถนะ

3.0
ประเมินสมรรถนะ

ชื่อผูใช,รหัสผาน
สิทธิ์การเขาใชระบบ

ขอมูลการปรับปรุงผูใชระบบ
รายงานขอมูลผูใชระบบ

ชื่อผูใช,รหัสผาน
สิทธ์ิการเขาใชระบบ

ขอมูลการแกไขผูใชระบบ
รายงานขอมูลผูใชระบบ

ช่ือผูใช,รหัสผาน
สิทธ์ิการเขาใชระบบ

สิทธิ์การเขาใชระบบ รายงานขอมูลผูใชระบบ

ขอมูลการปรับปรุงพนักงาน
รายงานขอมูลพนักงาน

ขอมูลการปรับปรุงประเภทการประเมิน
รายงานขอมูลประเภทการประเมิน
ขอมูลการปรับปรุงหัวขอการประเมิน

รายงานขอมูลหัวขอการประเมิน
ขอมูลการปรับปรุงกําหนดการประจําป
รายงานกําหนดการประจําป
ขอมูลการแจงอีเมล

ขอมูลการเพ่ิมการกําหนดผูประเมิน
รายงานการกําหนดผูประเมิน

ขอมูลการเพิ่มการประเมินสมรรถนะ

รายงานการประเมินผลสมรรถนะ

อีเมลแจงหัวหนางาน

อีเมลแจงผูประเมิน

ขอมูลการเพ่ิมการประเมินสมรรถนะ
รายงานการประเมินผลสมรรถนะสําหรับหัวหนางาน

Employeeเรคคอรดรหัสผาน

ExamCompetency

ExamCompetency_Detail

ExamEmployee

SExamEmployee

FocusCompetency

Employee

ExamCompetency_Score

ExamCompetency

ExamCompetency_Detail

ExamEmployee

SExamEmployee

FocusCompetency

Competency_Detail

Competency_Header

Competency_Detail

Competency_Header

รายงานการประเมินผลสมรรถนะสําหรับเจาหนาที่งานบุคคล

ผูถูกประเมิน

รายงานขอมูลผูใชระบบ
ขอมูลการแกไขผูใชระบบ

ช่ือผูใช,รหัสผาน

ขอมูลการแกไขพนักงาน
รายงานขอมูลพนักงาน

ขอมูลการแกไขผูใชระบบ

ขอมูลการแกไขพนักงาน
รายงานขอมูลพนักงาน

รายงานขอมูลการแจงอีเมล

 
รูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 0 

 
 

จากรูป 3.7 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 0 แสดงการทํางานหลักในระบบ ซ่ึงได
แบงออกเปน 3 กระบวนการ และแสดงผูใชระบบในกระบวนการยอย ดังนี้ 
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1. กระบวนการที่ 1.0 ระบบรักษาความปลอดภัย เปนสวนท่ีผูใชทุกคนใชตรวจสอบ
สิทธ์ิการเขาใชงานในระบบ รวมท้ังการจัดการขอมูลสําหรับผูใชระบบ 

2. กระบวนการท่ี 2.0 ระบบจัดการกําหนดการประเมินสมรรถนะ เปนระบบที่ผูใช
เจาหนาท่ีบุคคลากรใชกําหนดขอมูลในการจัดเตรียมการประเมินสมรรถนะบุคลากรประจําป  

3. กระบวนการที่ 3.0 ระบบประเมินสมรรถนะ เปนระบบท่ีพนักงานท่ีเปนผูประเมิน
ใชในการประเมินพนักงานคนอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน 

 

1.1
ตรวจสอบสิทธิ์
การเขาใชระบบ

ช่ือผูใช,รหัสผาน

สิทธ์ิการเขาใชระบบ

1.2
จัดการขอมูล
ผูใชระบบ

ขอมูลการปรับปรุงผูใชระบบ

รายงานผูใชระบบ

Employee

 
 

รูป 3.8 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 1.0 
 

 จากรูป 3.8 แผนภาพแสดงการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 1.0 แสดง
กระบวนการทํางานยอยของกระบวนการท่ี 1.0 ซ่ึงแบงออกเปน 2 กระบวนการ อธิบายไดดังนี้ 

1. กระบวนการที่ 1.1 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชระบบ แสดงดังรูป 3.8 เปนระบบท่ี
ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชระบบของผูใชทุกระดับกอนเขาใชระบบ เปนการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลในระบบ เพื่อมิใหผูท่ีไมมีสิทธ์ิเขาใชระบบ 

2. กระบวนการที่ 1.2 จัดการขอมูลผูใชระบบ แสดงดังรูป 3.8 เปนระบบท่ีใชในการเพิ่ม 
ลบ แกไข และผลิตรายงานผูใชระบบ 
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รูป 3.9 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการที่ 1.2 

  
 จากรูป 3.9 แผนภาพแสดงการไหลของขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการท่ี 1.2 แสดง
กระบวนการทํางานยอย ไดแก การเพิ่ม ลบ แกไข และออกรายงานขอมูลผูใชระบบ 
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2.1
จัดการขอมูล
พนักงาน

2.2
จัดการขอมูล
ประเภทการ
ประเมิน

2.3 
จัดการหัวขอ
การประเมิน

รายงานขอมูลประเภทการประเมิน

ขอมูลการปรับปรุงขอมูลพนักงาน

ขอมูลการปรับปรุงขอมูลประเภทการประเมิน

ขอมูลการปรับปรุงหัวขอการประเมิน
รายงานขอมูลหัวขอการประเมิน

รายงานขอมูลพนักงาน

2.4 
จัดการการ
กําหนดการ
ประจําป

2.5
จัดการขอมูล
การแจงอีเมล

ขอมูลการปรับปรุงกําหนดการประจําป
รายงานกําหนดการประจําป

ExamCompetency

ExamCompetency_Detail

ExamEmployee

SExamEmployee

FocusCompetency

Competency_Detail

Competency_Header

Employee

ขอมูลการปรับปรุงการแจงอีเมล

รายงานขอมูลการแจงอีเมล
ExamEmployeehead

 
รูป 3.10 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 2.0 

 
จากรูป 3.10 แผนภาพแสดงการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 2.0 แสดง

กระบวนการทํางานยอยของกระบวนการท่ี 2.0 ซ่ึงแบงออกเปน 5 กระบวนการ ดังนี้ 
1. กระบวนการที่ 2.1 ระบบจัดการขอมูลพนักงาน เปนระบบท่ีเจาหนาท่ีบุคลากรใชใน

การปรับปรุงขอมูลพนักงาน และพนักงานทุกคนใชในการแกไขขอมูลสวนตัว แสดงดังรูป 3.11 
2. กระบวนการที่ 2.2 ระบบจัดการขอมูลประเภทการประเมิน เปนระบบท่ีเจาหนาท่ี

บุคลากรใชในการปรับปรุงขอมูลประเภทการประเมิน แสดงดังรูป 3.12 
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3. กระบวนการที่ 2.3 ระบบจัดการหัวขอการประเมิน เปนระบบท่ีเจาหนาท่ีบุคลากรใชใน
การปรับปรุงขอมูลหัวขอการประเมิน แสดงดังรูป 3.13 

 

2.1.1
เพ่ิมขอมูล
พนักงาน

ขอมูลการเพิ่มขอมูลพนักงาน

Employee

2.1.2
ลบขอมูล

ขอมูลพนักงาน

2.1.3
แกไขขอมูล
พนักงาน

2.1.4
ผลิตรายงาน

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลการแกไขขอมูลพนักงาน

รายงานขอมูลพนักงาน

ขอมูลการลบขอมูลพนักงาน

FileSet 1

 
 

รูป 3.11 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการที่ 2.1 
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2.2.1
เพิ่มขอมูล
ประเภท

การประเมิน

ขอมูลการเพ่ิมขอมูลประเภทการประเมิน

Competency_Header

2.2.2
ลบขอมูล
ประเภท

การประเมิน

2.2.3
แกไขขอมูล
ประเภท

การประเมิน

2.2.4
ผลิตรายงาน
ประเภท

การประเมิน

ขอมูลการแกไขขอมูลประเภทการประเมิน

รายงานขอมูลประเภทการประเมิน

ขอมูลการลบขอมูลประเภทการประเมิน

 
 

รูป 3.12 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการที่ 2.2 
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2.3.1
เพิ่มขอมูล

หัวขอการประเมิน
ขอมูลการเพ่ิมขอมูลหัวขอการประเมิน

Competency_Detail

2.3.2
ลบขอมูล

หัวขอการประเมิน

2.3.3
แกไขขอมูล

หัวขอการประเมิน

2.3.4
ผลิตรายงาน

หัวขอการประเมิน

ขอมูลการแกไขขอมูลหัวขอการประเมิน

รายงานขอมูลหัวขอการประเมิน

ขอมูลการลบขอมูลหัวขอการประเมิน

 
รูป 3.13 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการที่ 2.3 

 
4. กระบวนการที่ 2.4 ระบบจัดการการกําหนดการประจําป เปนระบบท่ีเจาหนาท่ีบุคลากร

ใชในการจัดการกําหนดหัวขอการประเมินประจําป จัดการกําหนดประเภทผูประเมินประจําป 
จัดการกําหนดจํานวนผูประเมินประจําป ระบบจัดการกําหนดผูประเมินประจําป และระบบจัดการ
กําหนดผูประเมินประจําป แสดงดังรูป 3.14 - รูป 3.19 
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2.4.1
จัดการกําหนดหัว
ขอการประเมิน

ประจําป

ขอมูลการปรับปรุงหัวขอการประเมินประจําป

2.4.2
จัดการกําหนด

ประเภทผูประเมิน
ประจําป

2.4.3
จัดการกําหนด
จํานวนผูประเมิน

ประจําป

2.4.4
จัดการกําหนด
ผูประเมิน
ประจําป

ขอมูลการปรับปรุงจํานวนผูประเมินประจําป

รายงานขอมูลการกําหนดผูประเมินประจําป

ขอมูลการปรับปรุงประเภทผูประเมินประจําป

ExamCompetency

ExamCompetency_Detail

ExamEmployee

SExamEmployee

FocusCompetency

ExamEmployeehead

รายงานขอมูลหัวขอการประเมินประจําป

รายงานขอมูลประเภทผูประเมินประจําป

รายงานขอมูลจํานวนผูประเมินประจําป

ขอมูลการปรับปรุงการกําหนดผูประเมินประจําป

Competency_Detail

Competency_Header

 
รูป 3.14   แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการท่ี 2.4 

 
รูป 3.15 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการที่ 2.4.1 
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2.4.2.1
การเพิ่มการ

กําหนดประเภท
ผูประเมินประจําป

ขอมูลการเพิ่มการกําหนดประเภท
ผูประเมินประจําป

FocusCompetency

2.4.2.2
การลบการ

กําหนดประเภท
ผูประเมินประจําป

2.4.2.3
การแกไขการ
กําหนดประเภท
ผูประเมินประจําป

2.4.2.4
การผลิตรายงานการ
กําหนดประเภท
ผูประเมินประจําป

ขอมูลการแกไขการกําหนดประเภท
ผูประเมินประจําป

รายงานการกําหนดประเภท
ผูประเมินประจําป

ขอมูลการลบการกําหนดประเภท
ผูประเมินประจําป

FileSet 3

 
 

รูป 3.16 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการที่ 2.4.2 
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รูป 3.17 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการที่ 2.4.3 
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รูป 3.18 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการที่ 2.4.4 
 

พจนานุกรมขอมูล 
เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูลท่ีจัดเก็บอยูภายในฐานขอมูล สามารถ       

ขยายความช่ือขอมูลไดดังนี้ 
- ขอมูลการปรับปรุงกําหนดการประจําป = ขอมูลการปรับปรุงหัวขอการประเมินประจําป 

+ ขอมูลการปรับปรุงประเภทผูประเมินประจําป + ขอมูลการปรับปรุงจํานวนผูประเมินประจําป + 
ขอมูลการปรับปรุงการกําหนดผูประเมินประจําป 

- ขอมูลการแจงอีเมล = อีเมลแจงหัวหนางาน + อีเมลแจงผูประเมิน + อีเมลแจงผูถูก
ประเมิน 

- ขอมูลการปรับปรุงผูใชระบบ = [เพิ่มขอมูลผูใชระบบ|ลบขอมูลผูใชระบบ|แกไขขอมูล
ผูใชระบบ] 

- ขอมูลการปรับปรุงพนักงาน = [เพิ่มขอมูลพนักงาน|ลบขอมูลพนักงาน|แกไขขอมูล
พนักงาน] 
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- ขอมูลการปรับปรุงประเภทการประเมิน = [เพิ่มขอมูลประเภทการประเมิน|ลบขอมูล
ประเภทการประเมิน|แกไขขอมูลประเภทการประเมิน] 

- ขอมูลการปรับปรุงหัวขอการประเมิน =  [เพิ่มขอมูลหัวขอการประเมิน|ลบขอมูลหัวขอ
การประเมิน|แกไขขอมูลหัวขอการประเมิน] 

- ขอมูลการปรับปรุงหัวขอการประเมินประจําป = [เพิ่มขอมูลการปรับปรุงหัวขอการ
ประเมินประจําป|ลบขอมูลการปรับปรุงหัวขอการประเมินประจําป|แกไขขอมูลการปรับปรุงหัว   
ขอการประเมินประจําป] 

- ขอมูลการปรับปรุงประเภทผูประเมินประจําป  =  [เพิ่มขอมูลการปรับปรุงประเภท           
ผูประเมินประจําป|ลบขอมูลการปรับปรุงประเภทผูประเมินประจําป|แกไขขอมูลการปรับปรุง
ประเภทผูประเมินประจําป] 

- ขอมูลการปรับปรุงจํานวนผูประเมินประจําป = [เพิ่มขอมูลการปรับปรุงจํานวนผูประเมิน
ประจําป |ลบขอมูลการปรับปรุงจํานวนผูประเมินประจําป |แกไขขอมูลการปรับปรุงจํานวน                
ผูประเมินประจําป] 

- ขอมูลการปรับปรุงการกําหนดผูประเมินประจําป = [เพิ่มขอมูลการปรับปรุงการกําหนด   
ผูประเมินประจําป|ลบขอมูลการปรับปรุงการกําหนดผูประเมินประจําป|แกไขขอมูลการปรับปรุง
การกําหนดผูประเมินประจําป] 

- รายงานขอมูลการปรับปรุงกําหนดการประจําป = รายงานขอมูลการปรับปรุงหัวขอการ
ประเมินประจําป + รายงานขอมูลการปรับปรุงประเภทผูประเมินประจําป + รายงานขอมูลการ
ปรับปรุงจํานวนผูประเมินประจําป + รายงานขอมูลการปรับปรุงการกําหนดผูประเมินประจําป 

- รายงานขอมูลการแจงอีเมล = รายงานขอมูลการแจงอีเมลใหหัวหนางาน + รายงานขอมูล
การแจงอีเมลใหพนักงานผูประเมิน + รายงานขอมูลการแจงอีเมลใหพนักงานผูถูกประเมิน 

- รายงานการประเมินผลสมรรถนะสําหรับเจาหนาท่ีบุคลากร = รายงานหัวขอการประเมิน
ประจําป + รายงานผูถูกประเมินประจําป + รายงานผลการประเมินรายบุคคลประจําป +  รายงานผล
การประเมินผูท่ีตํ่ากวาเกณฑ 

- เรคคอรดขอมูลสวนตัวพนักงาน = รหัสพนักงาน + คํานําหนา + ช่ือ + นามสกุล + รหัส
สังกัด + รหัสตําแหนง + รหัสยอตําแหนง + ระดับ + อีเมล  

- FileSet 1 = แฟม Department + แฟม Division + แฟม Section  
- FileSet 2 = แฟม ExamCompetency + แฟม ExamCompetency_Detail +  

แฟม ExamEmployee + แฟม ExamEmployeehead 
- FileSet 3 = แฟม Competency_Header + แฟม Competency_Detail + แฟม FocusLevel 


