
WHAT is eValuasi?:
 eValuasi คือ แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานออนไลน์บนเว็บ โดยพนักงานทำ 

การประเมินตัวเอง หรือหัวหน้างานทำการประเมินพนักงาน แล้วส่งต่อไปยังหัวหน้าระดับถัดไปเพ่ือทำการประเมินต่อ

ไปเร่ือย ๆ จนถึงระดับท่ีระบบได้กำหนดไว้ โดยซอฟต์แวร์น้ีใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลงานของพนักงานเพ่ือ

ใช้ในการพิจารณาเร่ืองการให้ค่าตอบแทน การเล่ือนตำแหน่ง รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำ

งานของบุคลากร ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรท่ีได้ต้ังไว้้

Benefififfiit    ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบประเมินผล
รวบรวมข้อมูลการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลจากการประเมิน และสามารถนำข้อมูล »
ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการบริหารงานด้านบุคคล เช่น ผลงาน เป้าหมาย ทักษะ 

พฤติกรรม ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน

ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดด้อยของพนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน »
เป็นข้อมูลหรือเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส หรือการเลื่อนตำแหน่ง โอนย้ายต่าง ๆ  »
เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านการฝึกอบรมภายในองค์กร »
สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของระบบการสรรหาบุคลากร »
สร้างมาตรฐาน ความโปร่งใส ในการประเมิน ลดปัญหาเรื่องอคติ ลำเอียง ความไม่เป็นธรรมในการประเมิน »
สร้างแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน »
กระตุ้นให้พนักงานภายในองค์กรเกิดการพัฒนาตัวเอง »
ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของพนักงานได้ชัดเจนมากขึ้น »
รักษาบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไป ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุง »
บุคลากรที่ด้อยประสิทธิภาพ

กำหนดทิศทางในการบริหารงานโดยรวมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ภารกิจ กลยุทธ์ หรือเป้าหมายต่างๆ  »
ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน »



กำหนดขั้นตอนการประเมินต่าง ๆ ได้ตามต้องการ »
กำหนดช่วงเวลาการประเมินแยกกันตามกลุ่มของพนักงานได้ »
กำหนดแบบฟอร์มการประเมินได้เอง »
แบบฟอร์มรองรับรูปแบบการประเมินได้หลากหลาย เช่น  »
 • การให้คะแนน (Rating)  เช่น KPI, Competency, Goal, Skill ต่าง ๆ 

 • การพัฒนาของพนักงาน (Development plan) 

 • การสะท้อนหรือแสดงความคิดเห็นต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา (Feedback)

สามารถสร้าง Template เกณฑ์การประเมินของพนักงานแต่ละกลุ่มได้อย่างอิสระ »
กำหนดน้ำหนักของเกณฑ์การประเมิน และน้ำหนักของการประเมินในแต่ละส่วนของแบบฟอร์มได้ เพื่อใช้เป็นสูตร  »
ในการคำนวนคะแนน

กำหนดค่าการกระจายตัวของเกรดในรูปแบบของกราฟรูประฆังคว่ำ (Bell Curve) »
กำหนดให้ มีหรือไม่มีการประเมินตัวเองของพนักงานได้ »
รองรับการประเมินตามสายการบังคับบัญชาได้ (Organization Chart) »
ติดตามสถานะของการประเมิน ผลการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินในรูปแบบของรายงานหรือกราฟรูปแบบต่างๆ ได้  »
แก้ไขสถานะหรือผู้ดำเนินการกับแบบฟอร์มการประเมินในระบบได้ ไม่ว่าจะเป็นการย้อนกลับขั้นตอน (rollback) หรือ »
ส่งเอกสารไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (Transfer)

ระบบจัดการข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลพนักงาน โดยสามารถนำเข้าข้อมูลจากระบบภายนอกได้ »
การแจ้งเตือนทางอีเมล์ »
กำหนดรูปแบบของข้อความต่าง ๆ ในอีเมล์ที่ส่งออกจากระบบได้ »
ข้อมูลการประเมินมีการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการลักลอบแอบดูหรือขโมยผลการประเมิน »
มีเครื่องมือช่วยในการคำนวณเกรดจากผลการประเมิน โดยยึดตามสัดส่วนหรือจำนวนคนของแต่ละเกรดตามค่าที่ได้  »
กำหนดเอาไว้ (Bell Curve)

สามารถ Export แบบฟอร์มการประเมินในรูปแบบของ PDF ไฟล์ได้ »
ตรวจสอบประวัติการใช้งานระบบได้ (Audit Trail) »

Features   ความสามารถของระบบ



System Flexible:  มีเครื่องมือในการกำหนดขั้นตอนในการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน  »
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยทำงานในลักษณะของ Workflfflfllow ที่สามารถกำหนดเงื่อนไขของ Workflfflfllow ได้เอง

High performance: ผ่านการทดสอบโดยทีมงานผู้ชำนาญงานด้านการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ดังน้ันท่านจึง  »
มั่นใจได้ว่า ระบบจะสามารถทำงานได้อย่างเสถียรไม่มีข้อผิดพลาด

Easy to use: ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานผ่าน Web Browser ทั้งหมด จึงง่ายต่อผู้ใช้ส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะใช้  »
Internet browser เป็นอยู่แล้ว และไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่เครื่องลูกข่าย

Unlimited to evaluate: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนครั้งในการประเมินต่อปี »
Reduce your appraisal cost: ลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับซอฟต์แวร์จากต่างประเทศซึ่งมักจะมีราคาแพง  »
และยากต่อการ Support 

Life Time warranty: ให้การรับประกัน ดูแลรักษา และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบตลอดอายุการใช้งาน »
Our Experience: ทีมงานเราเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงกับระบบประเมินผลจากองค์กรใหญ่มานาน »

Why?   ทำไมต้อง eValuasi
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eValuasi  Appraisal Process

Server requirement
    • Windows 2003 Server
    • SQL Server 2005 

Client requirement
    • Internet Explorer
    • Firefox
    • Chrome
    • Safari


