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ประเมินสมรรถนะ 
 เป็นการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานตามการก าหนดแบบประเมินสมรรถนะ 

ระบบจะแจ้งเตือนพนักงานที่มีเอกสารที่ต้องประเมินสมรรถนะ โดย Click  หรือ Click  เพ่ือตรวจสอบ 
การแจ้งเตือนให้ด าเนินการประเมินสมรรถนะ ส าหรับการแจ้งเตือนประเมินสมรรถนะ คือ Evaluate 
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ประเมินสมรรถนะ : List 

 
 

 Information : แสดงรายละเอียดเอกสารและข้อมูลพนักงาน 

 Appraisal : แสดงรายละเอียดของแบบประเมิน 

 ประเภทการประเมิน : แสดงประเภทการประเมินตามการสิทธิ์ที่ก าหนดในแบบประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

- พนักงานประเมินตนเอง 

- หัวหน้างานประเมิน 

- เพ่ือนร่วมงานประเมิน 

- HR ประเมิน 

ความคิดเห็น : ระบุความคิดเห็นในการประเมิน (ถ้ามี) 
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ประเมินสมรรถนะ : การประเมิน 

กรณีท่ีต้องมีการประเมินสมรรถนะโดยให้ระบุ  ของการประเมิน  โดยสามารถเลือก  ได้ตามผลการ

ค านวณของคะแนน ตั้งแต่ 0 – 5 ตามเงื่อนไขของคะแนน  เมื่อบันทึกผลแล้ว  หากต้องการส่งผลการประเมิน  ให้ Click 

   
เมื่อเปิดหน้าประเมินขึ้นมาแล้วหากต้องการตรวจสอบเงื่อนไขรูปแบบคะแนนของสมรรถนะแต่ละข้อสามารถตรวจโดย

การ Click  จะแสดงรายละเอียดคะแนนของสมรรถนะแต่ละข้อ ดังรูป 

 
 

*น้ าหนัก : จากการระบุน้ าหนักของสมรรถนะจากแบบประเมินสมรรถนะ 
 ผลรวม   : ผลงานจริง x น้ าหนัก (%) : เช่น (5 x 25)/100 : 1.2500 

Total   : ผลรวมทั้งหมด 
*  น้ าหนักของสมรรถนะแต่ละรายการ และระดับที่คาดหวัง จากการ Manage Weight แบบประเมินสมรรถนะ 
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ประเภทการประเมิน : พนักงานประเมินตนเอง 
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ประเภทการประเมิน : หัวหน้างานประเมิน 

 
 

ประเภทการประเมิน : ผู้ร่วมประเมิน 
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ประเภทการประเมิน : HR ประเมิน 
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ประเมินสมรรถนะ: รายละเอียดของพนักงาน  
จะแสดงรายละเอียดอ่ืน ๆ ของพนักงานที่ถูกประเมินเพ่ือน ามาพิจารณาในการประเมิน KPI ซึ่งจะแสดงรายละเอียด

การปฏิบัติงานของพนักงาน (กรณีใช้ร่วมกับโปรแกรม HRMI) ดังนี้ 

- จ านวนวันท างาน/ข้อมูลการลา 

- ข้อมูลปกติ/สาย/ออกก่อน/ขาดงาน 

- ข้อมูลผลงานดีเด่น 

- ข้อมูลบทลงโทษ 

 

 
 

หมายเหตุ เมื่อ  แล้วจะไม่สามารถแก้ไขหน้าจอ ประเมินสมรรถนะได้อีก และเอกสารจะถูกส่งต่อไปยัง
หน้าจอ “สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน” เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์ส่งผลการประเมิน ตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติ 
 


