
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HCM 
Performance Management 

 

                              www.prosofthcm.com         support@prosofthcm.com         02-402-6564, 081-359-7687 

 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 



  

Human Capital Management 

 
  
 Performance Management         
  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน : List 2 
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน : Performance 3 
  รายละเอียดการประเมิน 4 
  สรุปคะแนนผลการประเมิน 4 

ก าหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน 4 
หักคะแนนจากเอกสารภายนอก 4 
หักคะแนนจากเอกสารลงโทษ 4 
 ตัวอย่าง Total Score การหักคะแนนจากเอกสารภายนอก 6 
 ตัวอย่าง Total Score การหักคะแนนจากเอกสารบทลงโทษ 7 
เพ่ิมคะแนนจากเอกสารภายนอก 8 
 ตัวอย่าง Total Score การเพ่ิมคะแนนจากเอกสารภายนอก 9 
รายละเอียดการตรวจสอบ 10 

แก้ไขคะแนน/เกรด 10 
 แก้ไขคะแนน 10 
 แก้ไขเกรด 11 

สาเหตุที่แก้ไข 11 
รายละเอียดการอนุมัติ 12 

 สรุปผลการปฏิบัติงาน : KPI  13 
  รายละเอียดการประเมิน 13 

รหัสการถ่ายทอดเป้าประสงค์ 13 
จุดเด่น, จุดด้อย, ความคิดเห็น 17 

 สรุปผลการปฏิบัติงาน : Competency 18 
  รายละเอียดการประเมิน 18  
  รายละเอียดคะแนน 19 
 Employee Detail 22 
   
   
 
 

  

      สารบัญ 



  

     

Human Capital Management 
 

1 

support@prosofthcm.com 
287 หมู ่5 ต.สนัทรายนอ้ย อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่50210 

02-402-6560, 081-359-7687 

www.prosofthcm.com 

2571/1 ซอฟทแ์วรร์ีสอรท์ ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 เป็นหน้าจอส าหรับผู้อนุมัติเอกสารสรุปผลการประเมิน  ที่ได้ประเมินจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์และแบบประเมิน

สมรรถนะที่ได้  เรียบร้อยแล้วเท่านั้น เพ่ือที่จะอนุมัติการประเมินของพนักงาน และสรุปเกรดการประเมิน

แต่ละรอบของพนักงาน 

ตัวอย่าง เช่น 

ก าหนดให้ประเมินผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินสมรรถนะทั้ง 2 แบบประเมิน  ต้องมีการประเมินและ  

 ทุกแบบประเมิน 

ก าหนดให้ประเมินผลสัมฤทธิ์หรือแบบประเมินสมรรถนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง  ต้องมีการประเมินและ 

 แบบประเมินที่ก าหนด 

 ผู้ที่จะสามารถเข้าถึงเอกสารในหน้าจอนี้ได้ คือผู้ที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้อนุมัติหน้าจอสรุปผลการประเมินของพนักงาน 

และผู้รับผิดชอบแบบประเมิน (ก าหนดที่บันทึกข้อก าหนดองค์กร) เท่านั้น 

ระบบจะแจ้งเตือนพนักงานที่มีเอกสารที่ต้องส่งผลการประเมินหน้าจอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน   

โดย Click  หรือ Click  เพ่ือตรวจสอบการแจ้งเตือนให้ด าเนินการสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับการแจ้ง
เตือนคือ Summary 
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สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน : List 
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สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน : Performance 
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รายละเอียดการประเมิน 

 แสดงรายละเอียดของการประเมินว่าพนักงาน ในส่วนของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน, รอบการประเมิน, ช่วงการ

ประเมิน, วันที่ส่งผลการประเมิน, น้ าหนักการประเมิน KPI และน้ าหนักการประเมิน Competency 

 
สรุปคะแนนผลการประเมิน 

 แสดงคะแนนของ KPI (KPI Score), คะแนนของ Competency (Competency Score) และผลรวมของ KPI และ 

Competency (Total Score) 

ก าหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

 ดึงการก าหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงานมาแสดง เพื่อเทียบกับ Total Scrore ว่าพนักงานจะได้เกรดเท่าไหร่ 

 
 

หักคะแนนจากเอกสารภายนอก 

 กรณีท่ีมีการ Import การหักคะแนนจากเอกสารภายนอก ระบบจะเลือก  หักคะแนนจากเอกสารภายนอก ให้

อัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงจ านวนเอกสาร, วันที่หักคะแนน, คะแนนที่ถูกหักท้ังหมด หากไม่ต้องการหักคะแนน สามารถ  หัก

คะแนนจากเอกสารภายนอก ได้ 

หักคะแนนจากเอกสารลงโทษ 

 กรณีท่ีใช้ร่วมกับโปรแกรม HRMI และมีการบันทึกเอกสารบทลงโทษ ระบบจะเลือก  หกัคะแนนจากเอกสาร

บทลงโทษ ให้อัตโนมัติ หากไม่ต้องการหักคะแนน สามารถ  หักคะแนนจากเอกสารบทลงโทษ ออกได้ 
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หากต้องการ Reload เอกสารให้ Click  เพ่ือ Reload เอกสารใหม่ หากมีการเพ่ิมการ Import หรือบทลงโทษที่

เพ่ิมเข้ามาใหม่ เมื่อ Reload เอกสารใหม่ จะแจ้งเตือนว่าต้องการ Reload จ านวนเอกสาร ? ให้ Click  เพ่ือยืนยัน

การ Reload 

 
 

หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร  สามารถ Click   ระบบจะแสดงรายละเอียดของ

รายการหักคะแนนของพนักงาน ดังภาพ 
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ตัวอย่าง Total Score การหักคะแนนจากเอกสารภายนอก 

ก่อนการหักคะแนนจากเอกสารภายนอก 

 
 

หลังจากเลือก หักคะแนนจากเอกสารภายนอก 
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ตัวอย่าง Total Score การหักคะแนนจากเอกสารบทลงโทษ 

ก่อนการหักคะแนนจากเอกสารบทลงโทษ 

 
 

หลังจากเลือก หักคะแนนจากเอกสารบทลงโทษ 
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เพิ่มคะแนนจากเอกสารภายนอก 

 กรณีท่ีมีนโยบายเพ่ิมคะแนนให้พนักงาน สามารถ Import การเพ่ิมคะแนนประเมินจากเอกสารภายนอกเพ่ือเพ่ิม
คะแนนให้พนักงานได้ 

 
หากต้องการ Reload เอกสารให้ Click  เพ่ือ Reload เอกสารใหม่ หากมีการเพ่ิมการ Import เพ่ิมคะแนนจาก

เอกสารภายนอกที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ เมื่อ Reload เอกสารใหม่ จะแจ้งเตือนว่าต้องการ Reload จ านวนเอกสาร ? ให้ Click 

 เพ่ือยืนยันการ Reload 

 
 

หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร  สามารถ Click   ระบบจะแสดงรายละเอียดของ
รายการเพ่ิมคะแนนจากเอกสารภายนอก ดังภาพ 
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ตัวอย่าง Total Score การเพิ่มคะแนนจากเอกสารภายนอก 

ก่อนการเพ่ิมคะแนนจากเอกสารบทลงโทษ 

 
 

หลังจากเลือก เพ่ิมคะแนนจากเอกสารบทลงโทษ 
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รายละเอียดการตรวจสอบ 

 แสดงรายละเอียดของผู้ตรวจสอบเอกสาร (ผู้อนุมัติ) ซึ่งหากตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถเลือก

 และระบุความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ 

หมายเหตุ ผู้อนุมัติสามารถ  และ เพ่ือแก้ไขคะแนนของ KPI และ Competency หรือ

จะแก้ไขเกรด/คะแนน ก่อนที่จะกด  

 
แก้ไขคะแนน/เกรด 

 ผู้อนุมัติสามารถเลือก  เมื่อไม่เห็นด้วยกับเกรดหรือคะแนนที่ระบบค านวณให้ ซึ่งจะสามารถเลือกการ

แก้ไขได้ 2 แบบคือ แก้ไขคะแนน หรือแก้ไขเกรด (สามารถแก้ไขได้เพียง 1 แบบเท่านั้น) 

 แก้ไขคะแนน เมื่อเลือก  แล้ว เลือก   

  จาก  : แสดงคะแนนที่ระบบค านวณให้ 

  แก้ไขเป็น : ให้ระบุคะแนนที่ต้องการแก้ไข 

  เกรดใหม่ท่ีได้ : แสดงเกรดใหม่ ตามช่วงคะแนนที่ได้แก้ไข 

  วันที่แก้ไข : แสดงวันที่มีการแก้ไข Defual วันที่ปัจจุบัน 

คะแนนและเกรดก่อนการแกไ้ข 

 

คะแนนและเกรดหลังการแก้ไข 
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 แก้ไขเกรด เมื่อเลือก  แล้ว เลอืก  

จาก  : แสดงเกรดที่ระบบค านวณให้ 

  แก้ไขเป็น : ให้เลือกเกรดที่ต้องการแก้ไขโดยคลิก  

  เกรดใหม่ท่ีได้ : แสดงเกรดใหม่ 

  วันที่แก้ไข : แสดงวันที่มีการแก้ไข Defual วันที่ปัจจุบัน 

เกรดก่อนการแก้ไข (แก้ไขเป็น จะ Default ที่เกรด A หากไม่ได้แก้ไขเป็นเกรดอ่ืนเมื่อบันทึกเอกสารจะถูก

แก้ไขเกรดเป็น A) 

 

เกรดหลังการแก้ไข 

 

สาเหตุที่แก้ไข 

 เมื่อเลือก  ระบบจะเปิดให้ระบุสาเหตุที่แก้ไขคะแนน/เกรดได้ 
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รายละเอียดการอนุมัติ 

 แสดงรายละเอียดของการอนุมัติ กรณีการอนุมัติเป็นแบบล าดับขั้นการอนุมัติ จะแสดงรายละเอียดของผู้อนุมัติดังนี้ 

- ล าดับที่ของการอนุมัติ  :  แสดงล าดับของการอนุมัติตั้งแต่ล าดับที่ 1 - 5 

- ชื่อผู้อนุมัติ  :  แสดงชื่อของผ้อนุมัติตามล าดับ 

- สถานะการอนุมัติ  :  แสดงสถานะของการส่งผลการประเมิน  

- วันที่อนุมัติ  :  แสดงวันที่ ที่ส่งผลการประเมิน 

- รายละเอียด   :  แสดงความคิดเห็นของผู้อนุมัติ 

- ประเภทการแก้ไข :  แสดงประเภทการแก้ไขเกรด หรือคะแนน 

หากไม่มีการแก้ไขเกรด หรือคะแนน เมื่อส่งผลการประเมินเอกสารแล้วจะแสดงว่า “ไม่มีการแก้ไข” 

- เอกสารอ้างอิง   :  แสดง Link ส าหรับเปิดหน้าจอสรุปผลการประเมินของผู้อนุมัติที่มีการส่งผลการ

ประเมินแล้ว ผู้อนุมัติสามารถ Click Link เพ่ือเปิดดูการอนุมัติของผู้อนุมัติก่อนหน้าได้ 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน : KPI  

การบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ (KPI)  ที่ผู้อนุมัต ิสามารถแก้ไขคะแนน KPI  โดยการ Click  และระบุใน
คอลัมน์ “แก้ไข” พร้อมด้วยระบุเหตุผลที่แก้ไข ในตัวชี้วัด (KPI) แต่ละข้อที่ใช้ในการประเมินพนักงาน  นอกจากจะแก้ไขคะแนน
ได้แล้วยังสามารถระบุจุดเด่น, จุดด้อย และความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้อีกด้วย 
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รายละเอียดการประเมิน 

แสดงรายละเอียดการประเมินผลใมฤทธิ์ของพนักงานและสามารถแก้ไขคะแนนโดยการ  เลือก   

 
 

รหัสการถ่ายทอดเป้าประสงค์ 
แสดงรายละเอียดของการถ่ายทอดเป้าประสงค์ที่มีรายละเอียดของตัวชี้วัดก าหนดไว้ให้กับพนักงาน ซึ่งในส่วนนี้สามารถ

แก้ไขคะแนนพร้อมระบุเหตุผลได ้หากมีการเลือก   สามารถแก้ไขคะแนนที่ได้รับ ในคอลัมน์ “แก้ไข” พร้อมด้วย
ระบุเหตุผล 

 
 
ค่าเป้าหมาย : แสดงค่าเป้าหมายจากการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ในส่วนของ การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 
ผลงานจริง : แสดงผลงานจริงจากการประเมิน KPI 
คะแนนที่ได้รับ : ผลงานจริง เทียบกับ Rating ของตัวชี้วัด ดึงข้อมูลจาก “ประเมิน KPI” 

 *น  าหนัก (%) : จากการก าหนด Manage Weight ตัวชี้วัดจาก “แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน” 
 ทั งหมด  : กรณีไม่ได้แก้ไขคะแนนที่ได้รับ  

คะแนนที่ได้รับ x น้ าหนัก(%) ตัวอย่างเช่น  (4.0000 x 25.0000)/100 : 1.0000 
 กรณีไม่ได้แก้ไขคะแนนที่ได้รับ  

แก้ไข x น้ าหนัก(%) ตัวอย่างเช่น  (4.0000 x 15.0000)/100 : 0.6000 
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 Total  : ผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวชี้วัด และผลรวมทั้งหมด 
 KPI Score : (ผลรวมทั้งหมด/5) x **น้ าหนักแบบประเมิน KPI  
    เช่น  (4.0250/5) x 70 : 56.350 
 

* น้ าหนัก (%) จากการ Manage Weight ตัวชี้วัดจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน 

 

** น้ าหนักแบบประเมิน KPI จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ได้ดึงไปบันทึกแบบประเมินผลสัมฤทธ์ในงานให้พนักงาน  

 

หรือตรวจสอบได้ที่หน้าจอ “สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน” > “Performance” > “รายละเอียดการประเมิน” 
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 หากต้องการดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของแต่ละตัวชี้วัด สามารถ Click  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดได้ 
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จุดเด่น, จุดด้อย, ความคิดเห็น 

 หากผู้อนุมัติผลการประเมิน ต้องการระบุจุดเด่น, จุดด้อย หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม  ส าหรับการประเมิน KPI สามารถ

ระบุเพ่ิมเติมได้ 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน : Competency  

การบันทึกคะแนนสมรรถนะ ที่ผู้อนุมัต ิ สามารถแก้ไขคะแนน Competency โดยการ Click  และระบุ
ในคอลัมน์ “แก้ไข” พร้อมด้วยระบุเหตุผลที่แก้ไข ในตัวชี้วัด (KPI) แต่ละข้อที่ใช้ในการประเมินพนักงาน  ซึ่งในแต่ละสมรรถนะ
จะมีผลต่างของ นอกจากจะแก้ไขคะแนนแล้วยังสามารถระบุจุดเด่น, จุดด้อย และความคิดเห็นเพิ่มเติมในแบบประเมินของ
พนักงาน 

 
  
รายละเอียดการประเมิน 

แสดงรายละเอียดการประเมินสมรรถนะของพนักงานและสามารถแก้ไขผลงานจริงโดยการเลือก   
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รายละเอียดคะแนน 

 
Actual  : แสดงผลงานจริงจากการประเมินสมรรถนะของแต่ละมิติ (HR, หัวหน้า, ตัวเอง, ผู้ร่วมประเมิน)  
Score    : แสดงคะแนนที่ได้ของแต่ละมิติการประเมิน (HR, หัวหน้า, ตัวเอง, ผู้ร่วมประเมิน)  
  Actual x น้ าหนักมิติการประเมิน (%)  
 ตัวอย่างเช่น  

HR Actual   : 4 
**น้ าหนักมิติการประเมิน  : 25% 
Score   : (4 x 25)/100: 1.00 

ผลงานจริง : ผลรวม Score ของทุกมิติการประเมิน 
*ระดับที่คาดหวัง : จากการก าหนดระดับสมรรถนะ 

แก้ไข/เหตุผล : เมื่อมีการเลือก  ระบบจะเปิดให้แก้ไขผลงานจริงและระบุเหตุผลที่แก้ไข 
*น  าหนัก : จากการระบุน้ าหนักสมรรถนะจากแบบประเมินสมรรถนะ 
ผลรวม  : กรณีไม่ได้แก้ไขผลงานจริง 

เช่น ผลงานจริง x **น้ าหนักมิติการประเมิน (%) เช่น (4.25 x 25) /100 : 1.0625 
    กรณีแก้ไขผลงานจริง ระบบจะน าผลงานจารคอลัมน์ “แก้ไข” มาค านวณ 

เช่น แก้ไข x น้ าหนักสมรรถนะ (%) เช่น (4.5000 x 15) /100 : 0.6750 
ผลต่าง  : ผลรวม – (ระดับที่คาดหวัง x น้ าหนัก (%)) 
  เช่น 1.0625 – ((3 x 25)/100) : 0.3125 
Total  : น้ าหนักท้ังหมด และผลรวมทั้งหมด 
Competency Score : (ผลรวมทั้งหมด/5) x (***น้ าหนักแบบประเมิน Competency) 
   เช่น (4.1625/5) x 30 : 24.9750% 
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หมายเหตุ  
*  น้ าหนักของสมรรถนะแต่ละรายการ และระดับที่คาดหวัง จากการ Manage Weight แบบประเมินสมรรถนะ 

 
 

** น้ าหนักมิติการประเมิน มาจากแบบประเมินสมรรถนะ Tab รอบการประเมิน ในส่วนของมิติการประเมิน 
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*** น้ าหนักแบบประเมิน Competency จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ได้ดึงไปบันทึกแบบประเมินสมรรถนะให้

พนักงาน  

 

หรือตรวจสอบได้ที่หน้าจอ “สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน” > “Performance” > “รายละเอียดการประเมิน” 
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Employee Detail : แสดงรายละเอียดของพนักงานที่ถูกประเมิน 

 
 

เมื่อมีการแก้ไข KPI, Competency แล้วให้กลับไป “Performance” เพ่ือกดส่ง  และบันทึกเอกสาร 

ส าหรับการประเมินที่ไม่ได้เข้าล าดับขึ้นหาก  แล้วจะถือว่าสิ้นสุดการประเมิน 

ส าหรับการประเมินที่มีล าดับขั้นการอนุมัติ หาก  แล้วเอกสารจะถูกส่งต่อไปยังผู้ประเมินล าดับขั้นถัดไป 

จนกว่าจะถึงล าดับสุดท้าย เมื่อผู้อนุมัติล าดับขั้นสุดท้าย  แล้วจะถือว่าสิ้นสุดการประเมินของพนักงานในรอบนั้น 
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เมื่อส่งผลการประเมินครบทุกล าดับขั้นแล้ว พนักงานจะเป็นคะแนนของตัวเองที่หน้าจอ Home  
กรณีก าหนด Permission ให้พนักงานมองเห็นคะแนนรวมของ KPI, Competency และ Total Score  

 
กรณีก าหนด Permission ให้พนักงานมองเห็นคะแนนเฉพาะ Total Score  

 
หมายเหตุ  

- Total Score อ้างอิงจากผู้อนุมัติล าดับสุดท้ายเป็นหลัก 
- หากมีการ Adjust KPI, Competency จะมีการค านวณคะแนนและเกรดให้ตามการเปลี่ยนแปลงของการ Adjust 
- หากมีการแก้ไขเกรด/คะแนนจาก Tab Performance จะแสดงคะแนนและเกรด ตามการแก้ไขของผู้อนุมัติล าดับ

ขั้นสุดท้าย 
- กรณี Adjust KPI หรือ Competency แล้ว มีการ Adjust เกรด/คะแนน จะยึดผลประเมินการการ Adjust เกรด/

คะแนนเป็นหลัก 
- ตัวอย่างพนักงานท่านนี้มีการแก้ไขคะแนน จากเดิม 68.85% เป็น 73.00%   


