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InnoSoft

360 Evaluation
System

องคกรขนาดใหญ หรือองคกรที่มีสาขามากมายในที่ตางๆ มักมีผูรวมงานจำนวนมาก ปญหาที่ฝายบุคคล
พบคือ การประเมินพนักงานภายในองคกรซึ่งเปนไปไดยาก ซึ่งผลการประเมินแตละครั้งจะนำไปสูการ
เลื่อนขั้น, เลื่อนตำแหนง, เงินเดือนที่สูงขึ้น หรือไดรับมอบหมายงานใหมๆ อีกทั้งยังเปนแรงจูงใจใหพนักงาน
มีความมุงมั่นในการทำงานมากขึ้น และยังเปนการขับเคลื่อนใหองคกรประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นๆ
โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา สามารถชวยใหองคกรตางๆ ประเมินพนักงานแตละระดับ
ได ไมวาจะเปนเพื่อนรวมงาน, ผูบังคับบัญชา, ผูใตบังคับบัญชา, ลูกคา, ผูจำหนาย และตนเอง เปนตน
ซึ่งเปนการประเมิน ที่ทุกระดับสามารถเขาถึงการประเมินนั้นๆ ได และสามารถเห็นผลไดชัดเจน โดยมี
Report สรุปออกมาให ทางฝายทรัพยากรบุคคลไดเห็นขอมูลที่แทจริงทั้งหมด ทั้งจากเพื่อนรวมงานประเมิน,
ผูบังคับบัญชาประเมิน, ผูใตบังคับบัญชาประเมิน รวมทั้งผูประเมินเอง โดย Report จะออกมาในรูปแบบ
กราฟ, PDF และคาเฉลี่ย พรอมทั้ง ขอเปรียบเทียบ Hidden Strenghts (ขอดี, จุดซอน) Blind Spots
(ขอเสีย, จุดบอด) ของแตละผูประเมินทั้งหมด ไดอีกดวย

Feature โปรแกรมมีดังนี้
1. สิทธิ์การเขาถึงการใชงานโปรแกรม
ระบบมีการแบงสิทธิ์เขาถึงโปรแกรม 3 ระดับ คือ
- Super Admin = สามารถเขาใชงานในโปรแกรมไดทั้งหมด พรอมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน แกไข
ดูขอมูลของแบบการประเมินไดทุกระดับ
- Admin = สามารถเขาใชงานในโปรแกรมไดทั้งหมด พรอมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน แกไข และดูขอมูล
ไดเฉพาะแบบการประเมินที่ตนเองเกี่ยวของ โดยแบงตามแผนกที่เขาถึง
- User = สามารถเขาใชงานในโปรแกรมไดทั้งหมด แตจะสามารถดูขอมูลแบบการประเมินเฉพาะที่ตนเอง
เกี่ยวของ หรือแผนกที่เกี่ยวของเทานั้น โดยไมสามารถเขาไปปรับเปลี่ยน หรือแกไขใดๆ ไดทั้งสิ้น

2. การสรางแบบประเมินบนระบบ
- สามารถสรางแบบประเมินไดไมจำกัดจำนวน
- สามารถสรางแบบคำถามไดไมจำกัดจำนวน และ สามารถเลือกได วาตองการใหแสดงเปนแนวตั้ง หรือ
แนวนอน
- สามารถเลือก Control Type ของขอคำถามนั้นๆได วาตองการใหแสดงเปนรูปแบบไหน เชน
Text box, Radio Button List, Dropdown List, Checkbox List, Multiline Text box,
Date Control, Email Control, List box เปนตน
- สามารถเลือกประเภทของคำตอบ พรอมระบุ คาคะแนนในแตละคำตอบได ไมจำกัดจำนวน
- สามารถระบุ Email Address ของผูประเมินไดไมจำกัด เพื่อเปนการระบุ Email ในการสงแบบ
สอบถามออกไปใหผูประเมินตางๆ สามารถประเมินผานทาง Internet ไดทุก Web Browser
- สามารถตรวจสอบผูที่เขามาใชงานโปรแกรม พรอมระบุ IP address ที่ User นั้นเขามาได
- สามารถตรวจสอบแบบการประเมินตามรายชื่อของผูประเมินไดวาไดทำการประเมินแลวหรือยัง
(มีสถานะกำกับเอกสาร)
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3. การสงแบบประเมิน และการทำการประเมิน
- สามารถเลือกวันที่ในการสงแบบประเมินไป
ยังผูประเมินตางๆได ตามที่กำหนด
- สามารถทำการสงอีเมลเตือน (Reminder)
ไปยังผูประเมิน ที่ยังไมไดทำแบบประเมิน
โดยสามารถเลือกไดตามรายบุคคล
- สามารถเลือกทำการปดการประเมินนั้นๆ ได
เพื่อนำผลการประเมินออกมาในรูปแบบของ
Report การประเมิน

Customer

4. Report การประเมิน
- รูปแบบของ Report การประเมิน สามารถออก
ได 2 รูปแบบ คือ Excel File และ PDF File
- Excel File = การออก Report แบบ Raw
Data ในรูปแบบขอมูลหยาบ สามารถนำขอมูล
ไปตอยอดการใชงานอื่นๆ ได
- PDF File = การออก Report เพื่อดูผลสรุปเปนภาพรวมทั้งหมดชองการประเมินนั้นๆ โดยจะ
บอกขอมูลเปนในรูปแบบของกราฟ และมีคาเฉลี่ย พรอมทั้งเปรียบเทียบขอมูลของตัวเอง ประเมิน
กับผูอื่นประเมินแบบ Hidden Strenghts - Blind Spots

ตัวอย่าง PDF Report
การทำงานเป็นทีมอย่างกลมเกลียว
Harmony Teamwork

สรางเสริมความรูความเขาใจอันลึกซึ้ง ทั้งในแงสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียขององคกร เพื่อ
พัฒนากลยุทธเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิผล รวมทั้งแผน
การปฏิบัติงานที่สอดประสานกับหนวยธุรกิจอื่นๆเพื่อให
วิสัยทัศนองคกรบรรลุผล

Leveraging a profound knowledge and insight of its business environment, and its stakeholders to develop
effective, integrated strategies and implementation plans that synergize with other business units to deliver
the vision.

มุงเนนจุดที่กอใหเกิดผลกระทบสำคัญ และสรางความสมดุลระหวางการเพียรพยายามกับความยืดหยุน เพื่อให
เวลากลยุทธในการแสดงผล พรอมกับการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
Focusing on key impact areas and balancing persistence and  to give strategies time to 
whilst adjusting to signicant

Item Response
1. สนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายของทีม
Encourage and involve team members when setting up team goals
2. ผลักดันการทำงานรวมกันเปนทีม และกระตุนใหทุกคนเขามามีสวนรวมในทีม
ดวยความกระตือรือรน และทุมเทในการทำงาน
Encourage the teamwork, enthuse others to participate and involve in team
3. คัดเลือกและมอบหมายงานอยางเหมาะกับความสามารถ ประสบการณและรูปแบบ การทำงาน
ของแตละคนในทีม และสามารถดึงความสามารถของแตละคนออกมาใชไดอยางเต็มที่
Select and assign work suitably, based on individual team member’s capability,
experience, working style, and is able to maximize individual capability
4. สนับสนุนการทำงานภายใน และขามหนวยงานเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันโดยสนับสนุน
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณกับสายงานอื่น เพื่อเรียนรูซึ่งกันและกัน
Support the work within and across units to achieve shared goals by encouraging
the exchange of knowledge and experience with other functions

5. สื่อสาร และประสานงานรวมกับหนวยงานอื่น เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน

Communication and cooperation with other departments for achieving goals
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