
 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-1 

โปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 
 
การเรียกใช้โปรแกรม 

กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมผู้ใช้งำนจะต้องเปิดโปรแกรมเบรำเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr. 
udoncity.go.th  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

  
 

รูปที่ 1 กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรประเมินผลแบบ 360 องศำ 
 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรประเมินผลแบบ 360 องศำ 
 

การเข้าสู่ระบบ 
โปรแกรมบริหำรกำรประเมินผลแบบ 360 องศำได้จัดระบบกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ ผู้ใช้งำนทั่วไป,เจ้ำหน้ำที่เทศบำล และผู้ดูแลระบบ (Admin)  โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะใช้โปรแกรมท่ีมี
ควำมสำมำรถแตกต่ำงกันตำมสิทธิ์ในกำรใช้งำน  ในส่วนของบุคคลทั่วไปที่ใช้บริกำรไม่ต้องท ำกำรกรอก 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-2 

Username และ Password สำมำรถคลิกกรอกแบบประเมินได้โดยตรง แต่ในกรณีเป็นเจ้ำหน้ำที่เทศบำล
และผู้ดูแลระบบ (Admin)  เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้งำนระบบ จ ำเป็นที่จะต้องมีกำร Login เข้ำสู่
ระบบ  ดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3  โปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 
 

1. การ Login เข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่เทศบาล 
 กำรเข้ำใช้งำนระบบผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำร Login เข้ำสู่ระบบ โดยกำรกรอกรหัสผู้ใช้งำน 
(Username) และ รหัสผ่ำน (Password) เพ่ือท ำกำรเข้ำสู่ระบบดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4  กำรล็อกอินเข้ำสู่ระบบของโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 
 

จำกรูปที่ 4 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนของได้ดังนี้ 
หมำยเลข 1  กรอกรหัสผู้ใช้งำน 
หมำยเลข 2 กรอกรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำน 
หมำยเลข 3 เมื่อท ำกำรกรอกรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนแล้ว คลิกที่ปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 
 
1.1 การออกจากระบบ (Logout) 
 เมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรเลิกกำรท ำงำนให้  ผู้ใช้งำนท ำกำรออกจำกระบบทุกครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มี
สิทธิ์ใช้งำนระบบลักลอบใช้งำนระบบได้ ดังรูปที่ 5  

คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

กรอกชื่อผู้ใช้งาน 

 กรอกรหัสผ่านผู้ใช้งาน 

1 

2 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-3 

 

  

 

รูปที่ 5  กำรออกจำกระบบ 
 

จำกรูปที่ 5 ผู้ใช้งำนสำมำรถออกจำกระบบได้โดยกำร คลิกเลือกปุ่ม ออกจำกระบบ 
 
1.2  ส่วนการท างานหลัก 

เมื่อเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะแสดงหน้ำหลักดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 6 หนำ้จอหลักโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

จำกรูปที่ 6 สำมำรถอธิบำยหน้ำจอหลักโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศาของ
เจ้ำหน้ำที่  ได้ดังนี้ 
1. คลิกเลือก แบบประเมิน 
2. คลิกเลือก แบบประเมิน(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) เพ่ือเข้ำไปยังหน้ำแบบประเมิน 

 
1.2.1  แบบประเมิน (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

เมื่อเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรคลิกเลือกแบบประเมิน(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) เรียบร้อยแล้ว  ระบบจะแสดงหน้ำ
รำยชื่อแบบประเมิน ดังรูปที่ 7 

 

1 

2 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-4 

 
 

 
 

รูปที่ 7  หน้ำจอเมนูแบบประเมิน(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 
 

จำกรูปที่ 7 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนของหน้ำจอเมนูแบบประเมินได้ดังนี้ 
หมำยเลข 1  แสดงรำยละเอียดรำยชื่อแบบประเมินของแต่ละชุด 
หมำยเลข 2  คลิกเลือกพิมพ์ค้นหำชื่อแบบประเมิน 

หมำยเลข 3  คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือไปยังหน้ำตอบแบบสอบถำม   
 
1.2.2 แบบฟอร์มตอบแบบสอบถำม 

เมื่อเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรคลิกเลือกตอบแบบสอบถำมเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะแสดงหน้ำจอแบบฟอร์ม
ตอบแบบสอบถำม ดังรูปที่ 8 

 
 

รูปที่ 8  หน้ำจอแบบฟอร์มตอบแบบสอบถำม 
 

จำกรูปที่ 8 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนของหน้ำจอแบบฟอร์มตอบแบบสอบถำมได้ดังนี้ 

1 
3 

แสดงรายละเอียดชื่อแบบประเมิน 
 

คลิกเลือกตอบแบบสอบถาม 
 

คลิกเลือกคน้หา 

ชื่อแบบประเมิน 

 
2 

คลิกเลือกตอบแบบสอบถาม 
 1 

2 

คลิกเลือกบันทึก 
 

3 
ออกจากระบบ 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-5 

หมำยเลข 1  คลิกเลือกตอบแบบสอบถำมลงในแบบฟอร์ม 

หมำยเลข 2  คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกข้อมูลตอบแบบสอบถำม 
หมำยเลข 3  เมื่อเจ้ำหน้ำที่ใช้งำนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือต้องกำรออกจำกระบบ โดยกำร คลิกเลือก 
                ปุ่ม   
 
1.3 รายงานแบบประเมิน 
 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้คลิกเข้ำสู่หน้ำแบบรำยงำนสรุปแบบประเมิน จะปรำกฏหน้ำจอแสดงแบบรำยงำน 
รำยชื่อแบบประเมินทั้งหมด พร้อมกับเจ้ำหน้ำที่สำมำรถคลิกเลือกแสดงรำยงำนเพ่ือดูสรุปแบบประเมินต่ำงๆ 
ได้  ดังรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 9 แสดงข้อมูลแบบรำยงำนสรุปชื่อแบบประเมินทั้งหมด 
 

จำกรูปที่ 9 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนของหน้ำจอรำยงำนสรุปแบบประเมินได้ดังนี้ 
หมำยเลข 1  คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังหน้ำจอรำยชื่อแบบประเมินทั้งหมด 
หมำยเลข 2  เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเลือกค้นหำชื่อแบบประเมินโดยพิมพ์ชื่อแบบประเมินลงในช่องแล้วกดปุ่ม  
                Enter 

หมำยเลข 3  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือไปยังหน้ำจอแสดงรำยงำนแบบประเมิน   
 
 1.4  หน้าจอรายงานสรุปแบบประเมิน 

เมื่อเจ้ำหน้ำที่คลิกทีปุ่่ม  เข้ำสู่หน้ำแสดงรำยงำนสรุปแบบประเมิน จะปรำกฏหน้ำจอแสดงแบบ
รำยงำน สรุปแบบประเมินในรูปแบบตำรำงและกรำฟแท่ง ดังรูปที่ 10 
 

1 คลิกเลือกรายงานสรุปแบบประเมิน 
 

2 

คลิกเลือกค้นหา 

ชื่อแบบประเมิน 

 

3 

คลิกเลือกแสดงรายงาน 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-6 

 

 
 

รูปที่ 10  หน้ำจอรำยงำนสรุปแบบประเมิน 
 

จำกรูปที่ 10 สำมำรถอธิบำยหน้ำจอรำยงำนสรุปแบบประเมินได้ดังนี้ 
 

หมำยเลข 1  หน้ำจอแสดงรำยละเอียดสรุปแบบประเมินในรูปแบบของตำรำง 
หมำยเลข 2  หน้ำจอแสดงรำยละเอียดสรุปแบบประเมินในรูปแบบของกรำฟแท่ง 
หมำยเลข 3  เมื่อผู้ใช้งำนใช้งำนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือต้องกำรออกจำกระบบ หรือต้องกำรท ำกำร 
                เข้ำสู่ระบบโดยผูใ้ช้รำยใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม  (จำกแถบเมนูที่อยู่ด้ำนบนสุดของหน้ำจอ 
                โปรแกรม) จึงเป็นกำรเสร็จสิ้นกระบวนกำรท ำงำนโปรแกรมประเมิน 360 องศำ 
 
2.  การ Login เข้าสู่ระบบและการบริหารระบบโดย Admin 

 

หน้าจอแสดงสรปุแบบประเมิน 

ในรูปแบบตาราง 

 

หน้าจอแสดงสรปุแบบประเมิน 

ในรูปแบบกราฟแท่ง 

1 

2 

3 คลกิเลอืกออกจากระบบ 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-7 

กำรเข้ำใช้งำนระบบ Admin จะต้องท ำกำร Login เข้ำสู่ระบบ ซ่ึงในส่วนของเมนูระบบประเมิน 360 
องศำ นี้จะเข้ำใช้งำนโดยกำรกรอกรหัสผู้ใช้งำน (Username) และ รหัสผ่ำน (Password) เพ่ือท ำกำรเข้ำสู่
ระบบดังรูปที่ 11 

 

 
 

รูปที่ 11  หน้ำจอกำรล็อกอินเขำ้สู่ระบบประเมิน 360 องศำ ของ Admin 
 

จำกรูปที่ 11 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนได้ดังนี้ 
หมำยเลข 1  Admin กรอกรหัสผู้ใช้งำน 
หมำยเลข 2  รหัสผ่ำน กรอกรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำน 
หมำยเลข 3  เมื่อท ำกำรกรอกรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนแล้ว คลิกที่ปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 
 
2.1 การออกจากระบบ (Logout) 
 เมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรเลิกกำรท ำงำนให้  ผู้ใช้งำนท ำกำรออกจำกระบบทุกครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มี
สิทธิ์ใช้งำนระบบลักลอบใช้งำนระบบได้ ดังรูปที่ 10 
 

 
 

รูปที ่12  กำรออกจำกระบบ 
 

จำกรูปที่ 12 ผู้ใช้งำนสำมำรถออกจำกระบบได้  โดยกำรคลิกเลือกปุ่มออกจำกระบบ 
 

2.2  หน้าจอหลักและการบริหารระบบ Admin 

คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

กรอกชื่อผู้ใช้งาน 

 กรอกรหัสผ่านผู้ใช้งาน 

1 

2 

3 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-8 

เมื่อเข้ำสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้งำนที่มีสิทธิ์กำรใช้งำนระดับ admin ระบบจะแสดงหน้ำจอหลักกำร
บริหำรระบบ admin เมื่อผู้ใช้งำน Admin จะเข้ำไปบริหำรระบบแบบประเมินสำมำรถคลิกเลือกผู้ดูแลระบบ 
และคลิกเลือกจัดกำรแบบประเมิน ดังรูปที่ 13 

 

 
รูปที่ 13  หน้ำจอหลักกำรท ำงำนของระดับผู้ใช้งำน ผู้บริหำรระบบ (admin) 

 
2.3  หน้าจอจัดการแบบประเมิน 
 เมื่อผู้ดูแลระบบคลิกเลือกจัดกำรแบบประเมิน  ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยชื่อแบบประเมินที่สร้ำง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีเมนูให้เลือกสร้ำงแบบประเมินใหม่ดังรูปที่  15 
 

 

 
 

รูปที่ 14 หน้ำจอกำรสร้ำงแบบประเมินผล 

คลิกเลือกบริหารจัดการแบบฟอร์มแบบ

ประเมิน 

14 

15 

1 

2 

แสดงแบบฟอร์มรายละเอยีด 

การสร้างช่ือแบบประเมิน 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 12 

3 

แสดงรายละเอยีดช่ือแบบประเมิน 

 

13 

คลิกเลือกสร้างตามต้นแบบ 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-9 

จำกรูปที่ 14 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนได้ดังนี้ 
หมำยเลข 1  คลิกที่ปุ่ม  สร้ำงแบบประเมินผล เพ่ือไปยังหน้ำแบบฟอร์มสร้ำงแบบประเมินใหม่ 
หมำยเลข 2  เมื่อคลิกเลือกสร้ำงแบบประเมินผลเรียบร้อยแล้วจะได้หน้ำจอ  แบบฟอร์มกำรสร้ำงชื่อหลักของ                               
                 แบบประเมิน 
หมำยเลข 3  คลิกเลือกที่ปุ่มสร้ำงตำมต้นแบบ ในกรณีที่สร้ำงแบบประเมินใหม่ไม่ต้องเลือกอะไร 
หมำยเลข 4  คลิกท่ีช่องชื่อแบบประเมิน  เพ่ือสร้ำงชื่อหลักแบบประเมิน 
หมำยเลข 5  คลิกเลือกที่ปุ่ม   เพ่ือตั้งค่ำวันที่จะเริ่มต้นในกำรตอบแบบประเมิน 
หมำยเลข 6  คลิกเลือกที่ปุ่ม   เพ่ือตั้งค่ำวันที่สิ้นสุดในกำรตอบแบบประเมิน 
หมำยเลข 7  คลิกเลือกที่หัวข้อสถำนะ เพ่ือไปยังหน้ำจอให้เลือกรำยกำรสถำนะ  และสำมำรถเลือกหมวดย่อย 

       ของสถำนะ ได้ดังรูปที่ 15 
  1. สถำนะใหม่ 
  2. สถำนะประเมิน 
  3. สถำนะเสร็จสิ้น 
  4. สถำนะยกเลิก 
  5. สถำนะชั่วครำว                                              รูปที ่15 หน้ำจอแสดงสถำนะ 
หมำยเลข  8  คลิกเลือกที่หัวข้อประเภท เพ่ือไปยังหน้ำจอเลือกรำยกำร 
                 ประเภท  และสำมำรถเลือกหมวดย่อยของประเภท  
                 ได้ดังรูปที่ 14 

       1. คลิกเลือกที่ปุ่ม ภำยในองค์กร  เพ่ือไปยังหน้ำ 
                  สร้ำงแบบประเมินภำยในองค์กร                   

       2. เลือกเลือกท่ีปุ่ม ภำยนอกองค์กร  เพ่ือไปยังหน้ำ 
                  สร้ำงแบบประเมินภำยนอกองค์กร 
 

หมำยเลข 9  คลิกเลือกที่หัวข้อกลุ่มงำน เพ่ือไปยังเมนูให้เลือกกลุ่มงำน ซึ่งในรำยกำรกลุ่มงำนนี้มีหมวดย่อย 

                 ของกลุ่มงำนได้ 2 กลุ่มให้เลือก  ดังรูปที่ 17 

         1. กลุ่มงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

                 2. กลุ่มงำนด้ำนงำนบริกำร    

    รูปที ่17 หน้ำจอกลุ่มงำน  

หมำยเลข 10  คลิกเลือกที่หัวข้อส ำนักงำน เพ่ือไปยังหน้ำรำยชื่อส ำนักงำน  ซึ่งในรำยกำรส ำนักงำนนี้สำมำรถ 

                  เลือกสร้ำงแบบประเมินของส ำนักงำน ได้ดังรูปที่ 18 

 
 

รูปที่ 16 หน้ำจอประเภท 

 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-10 

 

รูปที่ 18 หน้ำจอแสดงรำยชื่อย่อยส ำนักงำน 

หมำยเลข 11   คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกแบบประเมิน 

หมำยเลข 12   คลิกที่ปุ่ม    เพ่ือยกเลิกแบบประเมิน 

หมำยเลข 13   เมื่อคลิกเลือกบันทึกเรียบร้อยแล้ว  ชื่อแบบฟอร์มที่สร้ำงขึ้นมำใหม่จะแสดงรำยละเอียดอยู่ใน 

                   หน้ำจอรำยชื่อแบบประเมินทั้งหมด  เรำสำมำรถค้นหำได้โดยพิมพ์ชื่อแบบประเมินท่ีเรำสร้ำง 

หมำยเลข 14   คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือกลับไปหน้ำหลัก   

หมำยเลข 15   คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือออกจำกระบบ 

2.4  หน้าจอสร้างแบบฟอร์มแบบประเมิน 

  เมื่อท ำกำรสร้ำงชื่อแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยชื่อแบบประเมินที่สร้ำงเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว และมีเมนูให้เลือกจัดกำรแบบฟอร์มแบบประเมิน ดังรูปที่  19 

 
 

 

รูปที่ 19 หน้ำจอแสดงกำรจัดกำรแบบฟอร์มแบบประเมิน 

จำกรูปที่ 19 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนได้ดังนี้ 

หมำยเลข 1  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือไปยังหน้ำเมนูจัดกำรแบบฟอร์มแบบประเมิน 
หมำยเลข 2  คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือไปยังหน้ำตัวอย่ำงแบบฟอร์มแบบประเมินที่เรำสร้ำง 

คลกิจัดการแบบประเมิน 

 

1 2 

คลกิดูตัวอย่างแบบประเมิน 

 

3 

คลกิแก้ไขแบบฟอร์มแบบ

ประเมิน 

 4 

คลกิลบแบบฟอร์มแบบ

ประเมิน 

 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-11 

หมำยเลข 3  คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังเมนูให้เลือกแก้ไขแบบฟอร์มแบบประเมิน 
หมำยเลข 4  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือลบแบบฟอร์มแบบประเมิน   
 
2.4.1 กำรจัดกำรแบบฟอร์มและเพ่ิมรำยกำรแบบประเมิน 
 เมื่อเรำท ำกำรคลิกเลือกจัดกำรแบบประเมินเรียบร้อยแล้วจะได้หน้ำจอเพ่ิมรำยกำรแบบฟอร์มแบบ
ประเมิน ดังรูปที่ 20 

 

 

  

 

รูปที ่20  หน้ำจอจัดกำรแบบฟอร์มและเพ่ิมรำยกำรแบบประเมิน 

 จำกรูปที่ 20 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนได้ดังนี้ 
หมำยเลข 1  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือไปยังหน้ำเพ่ิมรำยกำรแบบประเมิน 
หมำยเลข 2  หน้ำจอเพ่ิมรำยกำรแบบประเมิน  
หมำยเลข 3  คลิกท่ีช่อง  ข้อ  เพ่ือพิมพ์ล ำดับที่ของรำยกำร 
หมำยเลข 4  คลิกท่ีช่อง  ชื่อรำยกำร  เพ่ือใส่รำยละเอียดเนื้อหำต่ำงๆ  ของแบบประเมิน 
หมำยเลข 5  คลิกท่ีช่อง  ค ำถำมปลำยปิด/เปิด  เพ่ือเลือกประเภทค ำถำมว่ำเป็นค ำถำม ปลำยปิดหรือ 

ปลำยเปิดสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้      

                 1. ค ำถำมปลำยปิด คือ ค ำถำมที่มีค ำตอบแน่นอน มีค ำตอบให้เลือก ค ำถำมต้องกำรค ำตอบเป็น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

หน้าจอเพิม่รายการ 

 

คลกิเพิม่รายการ 

 

พมิพ์ล าดบัรายการ 

 พมิพ์ช่ือรายการ 

 

เลอืกประเภทค าถาม 

 

เลอืกประเภทรายการ 

 คลกิบันทึกรายการ

ค าถาม 

 

คลกิยกเลกิ

รายการ 

 

7 8 

คลกิแสดงตัวอย่างแบบประเมิน 

 

คลกิโหลดไฟล์เอกสารแบบประเมิน 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-12 

                 จ ำนวนหรือต้องกำรค ำตอบเพียงใช่หรือไม่ หรือเป็นค ำตอบสั้น ๆ ที่ไม่มีกำรอธิบำยรำยละเอียด  

                 2. ค ำถำมปลำยเปิด คือ ค ำถำมที่ผู้ตอบ ตอบได้อย่ำงอิสระ ไม่ก ำหนดค ำตอบตำยตัว คือเปิด 

                 โอกำสให้ผู้ถูกถำมได้อธิบำย หรือพูดถึงแนวควำมคิดของตัวเองได้อย่ำงอิสระ  

หมำยเลข 6  คลิกท่ีช่อง  ประเภทรำยกำร  เพ่ือสร้ำงตัวเลือกของค ำถำมสำมำรถอธิบำยได้ดังรูปที่  19 

 

รูปที่ 21  หน้ำจอแสดงประเภทรำยกำร 

จำกรูปที่ 21 เมื่อเลือกประเภทรำยกำร และท ำกำรคลิกที่ปุ่มบันทึกเรียบร้อยจะได้รำยกำรเพิ่มขึ้นมำ

ใหม่ 1 รำยกำร สำมำรถอธิบำยวิธีเพ่ิมตัวเลือกค ำถำมได้ดังนี้ 

  6.1 คลิกเลือก  ตอบได้ข้อเดียว  เพ่ือสร้ำงกลุ่มค ำถำมที่สำมำรถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียวดังรูปที่ 20 

 

 

รูปที่ 22 หน้ำจอแสดงกลุ่มค ำถำมที่สำมำรถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว 

จำกรูปที่ 22 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนได้ดังนี้ 

หมำยเลข 1 คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังหน้ำเพ่ิมชื่อตัวเลือก   
หมำยเลข 2  คลิกท่ีชื่อตัวเลือก เพ่ือพิมพ์ชื่อตัวเลือก 

หมำยเลข 3  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกเพ่ิมตัวเลือก 
หมำยเลข 4  คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังหน้ำแก้ไขชื่อตัวเลือก 
หมำยเลข  5  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือลบชื่อค ำถำม 
 

6.2 คลิกเลือก  ตอบได้หลำยข้อ  เพ่ือสร้ำงกลุ่มค ำถำมที่สำมำรถเลือกตอบได้หลำยข้อดังรูปที่ 21 

4 1 

5 

2 

3 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-13 

 

 

รูปที่ 23 หน้ำจอแสดงกลุ่มค ำถำมที่สำมำรถเลือกตอบได้หลำยข้อ 

 จำกรูปที่ 23 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนได้ดังนี้ 

หมำยเลข 1 คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังหน้ำเพ่ิมชื่อตัวเลือก   
หมำยเลข 2  คลิกท่ีชื่อตัวเลือก เพ่ือพิมพ์ชื่อตัวเลือก 

หมำยเลข 3  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกเพ่ิมตัวเลือก 
หมำยเลข 4  คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังหน้ำแก้ไขชื่อตัวเลือก 
หมำยเลข 5  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือลบชื่อค ำถำม 
6.3  คลิกเลือกที่ กล่องบันทึกข้อควำม เพื่อสร้ำงแบบฟอร์มให้สำมำรถพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลขลง  
       ไปได ้
6.4  คลิกเลือกที่    เพ่ือสร้ำงแบบฟอร์มให้สำมำรถพิมพ์ข้อควำมท่ีเป็น "หัวเรื่อง" (ที่ไม่ใช่ 
      ตัวเลข)  

6.5 คลิกเลือก    เพ่ือสร้ำงตำรำงระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร  ค ำถำมที่ต้องกำร 
     ค ำตอบเป็นระดับตำมท่ีก ำหนดค่ำเป็นตัวเลข  ระดับจะเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย  และ 
     สำมำรถเลือกได้ว่ำจะใช้ประเมินกี่ระดับควำมพึงพอใจกี่ระดับ ดังรูปที่ 22 

 

                                      

             
                              
 

รูปที่ 24 หน้ำจอสร้ำงแบบฟอร์มค ำถำมประเภทสเกล 

1 4 
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3 
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คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-14 

 จำกรูปที่ 24 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนได้ดังนี้ 

หมำยเลข 1   คลิกเลือก    เพ่ือสร้ำงตำรำงค ำถำมที่ต้องกำรค ำตอบเป็นระดับตำมท่ี 
       ก ำหนดค่ำเป็นตัวเลข 

หมำยเลข 2  คลิกเลือก หน่วยของระดับคะแนนที่ต้องกำร และจะเรียงระดับจำกมำกไปน้อย  โดย 
      เลือกที่กล่องข้อควำมดังรูปที่ 24    

หมำยเลข 3  คลิกเลือกกลุ่มค ำถำมจะมีให้เลือก 2 กลุ่ม คือ    สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 
1. เป็นกลุ่มค ำถำม  คือ ในกรณีนี้จะเป็นกำรสร้ำงชื่อค ำถำมสั้น ๆ ที่จะปรำกฏบนหัว 
    ตำรำงในกำรแสดงข้อมูลผู้ตอบค ำถำม  ไม่สำมำรถคลิกเลือกตอบค ำถำมได้   

       2. ไม่เป็นกลุ่มค ำถำม  คือ กำรก ำหนดให้เป็นค ำถำมที่ต้องตอบค ำถำมได้ 
หมำยเลข 4  เมื่อเลือกค ำถำมที่เป็นกลุ่มค ำถำมจะได้หน้ำจอดังภำพ 
หมำยเลข 5  เมื่อเลือกค ำถำมที่ไม่เป็นกลุ่มค ำถำมจะได้หน้ำจอดังภำพ 
หมำยเลข 6  คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังหน้ำแก้ไขสเกล 
หมำยเลข 7  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือลบหน้ำสเกล 

หมำยเลข 8 คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
2.5 หน้าจอแสดงรายช่ือแบบประเมิน 

  เมื่อท ำกำรสร้ำงชื่อแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยชื่อแบบประเมินที่สร้ำงเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่  25 

 

 
 

 

รูปที่ 25 หน้ำจอแสดงกำรจัดกำรแบบฟอร์มแบบประเมิน 

จำกรูปที่ 25 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนได้ดังนี้ 

คลกิจัดการแบบประเมิน 

 

1 2 

คลกิดูตัวอย่างแบบประเมิน 

 

4 

คลกิลบแบบฟอร์มแบบ

ประเมิน 

 

คลกิแก้ไขแบบฟอร์มแบบ

ประเมิน 

 3 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-15 

หมำยเลข  1  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือไปยังหน้ำเมนูจัดกำรแบบฟอร์มแบบประเมิน 
หมำยเลข  2  คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือไปยังหน้ำตัวอย่ำงแบบฟอร์มแบบประเมิน 
หมำยเลข  3  คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังเมนูให้เลือกแก้ไขแบบฟอร์มแบบประเมิน 
หมำยเลข  4  คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือลบแบบฟอร์มแบบประเมิน   
 
รายงานแบบประเมิน 
 เมื่อ Admin ได้คลิกเข้ำสู่หน้ำแบบรำยงำนสรุปแบบประเมิน จะปรำกฏหน้ำจอแสดงแบบรำยงำน 
รำยชื่อแบบประเมินทั้งหมด พร้อมกับ Admin  สำมำรถคลิกเลือกแสดงรำยงำนเพ่ือดูสรุปแบบประเมินต่ำงๆ 
ได้  ดังรูปที่ 26 
 

 
 

รูปที่  26  แสดงข้อมูลแบบรำยงำนสรุปชื่อแบบประเมินทั้งหมด 
 

จำกรูปที่ 26 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนของหน้ำจอรำยงำนสรุปแบบประเมินได้ดังนี้ 

หมำยเลข 1  คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือไปยังหน้ำจอรำยชื่อแบบประเมินทั้งหมด 
หมำยเลข 2  เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเลือกค้นหำชื่อแบบประเมินโดยพิมพ์ชื่อแบบประเมินลงในช่องแล้วกดปุ่ม  
                Enter 

หมำยเลข 3  คลิกท่ีปุ่ม     เพ่ือไปยังหน้ำจอแสดงรำยงำนแบบประเมิน   
 
หน้าจอรายงานสรุปแบบประเมิน 

เมื่อ Admin คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเข้ำสู่หน้ำแสดงรำยงำนสรุปแบบประเมิน จะปรำกฏหน้ำจอแสดง
แบบรำยงำน สรุปแบบประเมินในรูปแบบตำรำงและกรำฟแท่ง ดังรูปที่ 27 

1 คลกิเลอืกรายงานสรุปแบบประเมิน 
 

3 

2 

คลกิเลอืกค้นหา 

ช่ือแบบประเมิน 

 

คลกิเลอืกแสดงรายงาน 

 



 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร   

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 3-16 

 

 
รูปที่ 27 หน้ำจอรำยงำนสรุปแบบประเมิน 

 
จำกรูปที่ 27 สำมำรถอธิบำยหน้ำจอรำยงำนสรุปแบบประเมินได้ดังนี้ 

หมำยเลข 1  หน้ำจอแสดงรำยละเอียดสรุปแบบประเมินในรูปแบบของตำรำง 
หมำยเลข 2  หน้ำจอแสดงรำยละเอียดสรุปแบบประเมินในรูปแบบของกรำฟแท่ง 
หมำยเลข 3  เมื่อ Admin ใช้งำนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยและต้องกำรออกจำกระบบ หรือต้องกำรท ำ  กำรเข้ำ 

                สู่ระบบใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม  (จำกแถบเมนูท่ีอยู่ด้ำนบนสุดของหน้ำจอโปรแกรม) จึง 

                เป็นกำรเสร็จสิ้นกระบวนกำรท ำงำนโปรแกรมบริหารการประเมินผลแบบ 360 องศา 

 

หน้าจอแสดงสรปุแบบประเมิน 

ในรูปแบบตาราง 

 

หน้าจอแสดงสรปุแบบประเมิน 

ในรูปแบบกราฟแท่ง 

1 

2 

3 คลกิเลอืกออกจากระบบ 

 


