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คู่มือการใช้ งาน BSC&KPI  

 

 

โดย 

 

 

www.dashboardweb.com 

 

 

KPI (key Performance Indicators) คือ เครื: องมือที: ใช้วัดผลการดําเนินงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ 

ขององค์กร ซึ: งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพื: อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร และใช้เทคโนโลยี BSC (Balance Scorecard) มาประยุกต์ใช้งานกับการ

ประเมินเนื: องจาก BSC เป็นเครื: องมือจัดการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการกระจายมุมมองด้านธุรกิจลงสู่ตัวชีjวัดเพื: อวัดผล

พนักงาน เพื: อวิเคราะห์องค์กร คือการนําข้อมูลผลประเมินจากตัวชีjวัดของพนักงานนํามาวิเคราะห์สู่ระดับองค์กร ผู้บริหาร

มองเห็นถึงปัญหาแต่ละด้าน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและยืนอยู่บนความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดง

ออกมาเป็นกราฟเพื: อความง่ายในการประเมินและตัดสินใจ ช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการด้านการเงิน, ด้านเวลา, ด้านบุคลากรใน

การประเมิน 
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วิธีการใช้งาน 

สมัครใช้งาน 

https://test.dashboardweb.com/ 

 

กรอก username, password เพื: อลงชื: อเข้าใช้งาน หากยังไม่ได้สมัครใช้งานให้ทําการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

 

เมื: อสร้างบัญชีใช้งานเรียบร้อยทําการเข้าสู่ระบบเพื: อเริ: มต้นการใช้งาน 
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อธิบายโครงสร้างโปรแกรม 

 

 

เมนูหลัก 

v. แดชบอร์ด BSC  
w. ผลการประเมิน 
x. ช่วงประเมิน 
y. มุมมองธุรกิจ 
z. แผนก 
{. ตําแหน่ง 
|. พนักงาน 
}. ตัวชีjวัด 
~. มอบหมายตัวชีjวัด 
v�. ประเมิน 
vv. อนุมัติการประเมิน 
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1. แดชบอร์ด BSC  
เป็นการแสดงผลในภาพรวมขององค์กร โดยแยกการแสดงได้ดังนีj 

- ภาพรวมขององค์กร(วิสัยทัศน์และยุทธวิธี) 

- ภาพรวมของแต่ละแผนก 

- ภาพรวมของช่วงการประเมิน 

- ภาพรวมมุมมองทางธุรกิจ 

โดยสามารถเลือกดูข้อมูลตามปีประเมินที: ต้องการ 
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2. ผลการประเมิน 

เป็นการสรุปผลการประเมินของแต่ละบุคคลโดยแยกผลประเมินเป็นประเมินตนเอง, หัวหน้าประเมิน, ผลประเมินรวม 

แสดงข้อมูลดังต่อไปนีj 

- แสดงผลประเมิน 

- แสดงผลประเมินรายตัวชีjวัด 

- แสดงผลประเมินตามช่วงประเมิ 

- Export เป็นไฟล์ pdf 
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3. ช่วงการประเมิน 

เพื: อกําหนดช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าใน 1 ปี จะประเมินผลกี: ครัjง และ แต่ละครัjงจะเริ: มและสิjนสุดที: วันใด

วิธีการกรอก 

- คลิกเลือกปีที: ต้องการประเมิน 

- คลิกปุ่ม  เพื: อเพิ: มงวดการประเมิน 

 

 

 

- ชืX อช่วงประเมิน กรอกงวดการประเมินเช่น ช่วงที:  v, ช่วงที:  2, ช่วงที:  x,ช่วงที:  y หรือ ไตรมาสที:  v, ไตรมาสที:  2, ไตร

มาสที:  3, ไตรมาสที:  y เป็นต้น 

- จาก ช่วงเวลาของการประเมินเริ: มต้นของงวดการประเมิน 

- ถึง ช่วงเวลาของการประเมินสิjนสุดของงวดการประเมิน 
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4. มุมมองธุรกิจ (Balance Scorecard) 

กําหนดมุมมองทางธุรกิจสําหรับนําไปคํานวณ Balance Scorecard นํjาหนักของมุมมองธุรกิจทัjงหมดต้องเท่ากับ v��% 

BSC คือเครื: องมือทางด้านการจัดการที: ช่วยในการนํากลยุทธ์ไปสู่การ ปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัด

หรือประเมินตัวชีjวัด (KPI Measurement) โดยทั: วไปจะมี 4 มุมมองดังต่อไปนีj 

- มุมมองทางด้านกระบวนการ  

- มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

- มุมมองทางด้านการเงิน  

- มุมมองทางด้านลูกค้า 

 

คลิกปุ่ม  เพื: อเพิ: มมุมมองธุรกิจ 

 

 

 

- มุมมองธุรกิจ เพิ: มมุมมองทางธุรกิจสําหรับนําไปคํานวณ  Balance Scorecard 

- นํjาหนัก นํjาหนักของมุมมองธุรกิจโดยรวมต้องเท่ากับ v��% 
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5. กําหนดแผนกทีX ต้องการวัดผล 

เพื: อกําหนดแผนกพนักงาน 

 

 

- ชื: อแผนก กรอกชื: อแผนก จําเป็นต้องกรอก 

- รายละเอียดเพิ: มเติม 

6. กําหนดตําแหน่งการประเมิน 

เพื: อกําหนดตําแหน่งพนักงาน 
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7. เพิX มข้อมูลพนักงาน 

เพิ: ม, ลบ, แก้ไขข้อมูลพนักงาน  มี y พารามิเตอร์ คือ แผนก, ตําแหน่ง , สถานะ, สิทธิ�  เพื: อค้นหาและกําหนดสิทธิ� การ

ประเมินโดยแบ่งเป็น x ระดับดังนีj  

- ผู้รับประเมิน 

- ผู้ประเมิน  

- ผู้ประเมินสูงสุด 
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8. เพิX มดัชนีการชีiวัด (KPI) 

กําหนดตัวชีjวัดเพื: อนําไปวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยเลือกมุมมองที: สอดคล้องกับตัวชีjวัดเพื: อนําผลประเมิน

ระดับองค์กรโดยแบ่งประเภทตัวชีjวัด w ประเภทคือ 

- ยิ: งมากยิ: งดี หมายถึงตัวชีjวัดเป็นด้านบวกเช่น ยอดขายยิ: งขายมากยิ: งได้คะแนนเยอะ 

- ยิ: งน้อยยิ: งดี หมายถึงตัวชีjวัดเป็นด้านลบเช่น ความผิดผลาดในการทํางาน ยิ: งน้อยยิ: งได้คะแนนเยอะ 

 

การคิดคะแนนมี x แบบคือ 

- คะแนน v-z ระบบจะสร้างตารางคะแนน 1-5 คะแนนเรียงลําดับ 

- ผ่าน/ไม่ผ่าน ระบบจะสร้างตารางคะแนน ไม่ผ่านคือ 0 คะแนน ผ่านได้ 5 คะแนน 

- กําหนดเอง ระบบจะสร้างตารางการคิดคะแนนโดยกําหนดเองโดยคิดจากเป้าข้อมูลดิบที: กรอกเข้าไปแล้วมาคิดเป็น

ตารางคะแนน 1-5 คะแนน (สามารถแก้ไขข้อมูลดิบที: ระบบสร้างให้) 

 

 

หมายเหตุ กรณีแก้ไขตัวชีjวัดสามารถแก้ไขได้เฉพาะชื: อและมุมมองธุรกิจและรายละเอียด ถ้าต้องการแก้ประเภทตัวชีjวัดหรือการ

คิดคะแนน ให้ลบแล้วสร้างใหม่ 
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9. มอบหมายตัวชีiวัด 

เพื: อทําการมอบหมายตัวชีjวัดที: ต้องวัดผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ตรงนีjจะเป็นการมอบหมายตัวชีjวัด โดย

มอบหมายตามพารามิเตอร์ที: เลือก หรือ มอบหมายเป็นรายบุคคล 

 

 

เลือกพารามิเตอร์ที: ต้องการมอบหมายตัวชีjวัดดังนีj ปี, ช่วงการประเมิน, แผนก, ตําแหน่ง, พนักงาน  

จะมีฟังก์ชั:นการทํางานหลักคือ 

- ยกเลิกการหมอบหมายทัjงหมด ระบบจะลบตัวชีjวัดที: มอบหมายไปแล้วออกทัjงหมด 

- ส่งประเมินทัjงหมด เมื: อมอบหมายตัวชีjวัดและนํjาหนักตัวชีjวัดเท่ากับ v��% แล้วระบบจะส่งไปทําการประเมินต่อไป 

- มอบหมายตัวชีjวัดทัjงหมด ระบบจะมอบหมายตัวชีjวัดโดยจะเป็นการมอบหมายตัวชีjวัดให้พนักงานทัjงหมดตามที: เลือก

พารามิเตอร์ด้านบน 

หมายเหตุ :	จะกดส่งประเมินทัjงหมดได้ก็ต่อเมื: อนํjาหนักตัวชีjวัดที: มอบหมายให้พนักงานแต่ละคนเท่ากับ v��% 
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ฟังก์ชั:นย่อยจะมีการทํางานดังนีj 

- ส่งประเมิน ส่งไปประเมินรายบุคคล 

- มอบหมายตัวชีjวัด มอบหมายตัวชีjวัดรายบุคคล 

- แก้ไขตัวชีjวัด 

- ลบตัวชีjวัด 

หมายเหตุ : จะกดส่งประเมินรายบุคคลได้ก็ต่อเมื: อนํjาหนักตัวชีjวัดที: มอบหมายทัjงหมดเท่ากับ v��% 

 

ตัวชีjวัด : เลือกตัวชีjวัด 

นํjาหนัก : นํjาหนักตัวชีjวัด ตรงนีjขึjนอยู่กลับนโยบายของแต่ละองค์กรว่าจะให้ความสําคัญกับตัวชีjวัดตัวไหนมากกว่ากัน และการ

มอบหมายตัวชีjวัดจะต้องมีนํjาหนักครบ v��% การมอบหมายตัวชีjวัดถึงจะสมบูรณ์  
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10. ประเมิน  

 

เพื: อทําการกรอกผลการปฏิบัติงานราย ตัวชีjวัดให้กับพนักงาน โดยมีฟังก์ชันการทํางานดังนีj 

- มอบหมายตัวชีjวัดใหม่ 

- พร้อมประเมิน 

- รออนุมัติ 

- อนุมัติแล้ว 

มอบหมายตัวชีjวัดใหม่ 

เมื: อคลิกที: ปุ่ม มอบหมายตัวชีjวัดใหม่ระบบจะส่งไปกลับไปที: หน้ามอบหมายตัวชีjวัดเพื: อทําการแก้ไขตัวชีjวัดสถานะที: หน้าประเมิน

จะเปลี: ยนเป็น “ยังไม่มอบหมายตัวชีjวัด” 

 

 

พร้อมประเมิน 

คลิกปุ่ม เพื: อทําการประเมินพนักงานรายตัว 

รายละเอียดพนักงาน	

สถานนะสิทธิ�

ประเมิน	

คะแนนประเมินตัวเอง	
คะแนนหัวหน้าประเมิน	 คะแนนผลประเมิน	
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คลิกปุ่ม  เพื: อกรอกคะแนนโดยการคลิกที: ปุ่ม  ดังภาพ 

 

ประเมินเสร็จแล้วคลิกปุ่ม  “ยืนยันผลการประเมิน”		

หมายเหตุ : ต้องกรอกผลประเมินให้ครบทุกตัวชีjวัด ถ้าไม่ครบจะไม่สามารถยืนยันผลการประเมินได้ 

เมื: อประเมินเสร็จระบบจะเปลี: ยนสถานะเป็น “หัวหน้าประเมินแล้ว” ต้องรอให้พนักงานประเมินตนเองเสร็จสถานะจะ

เปลี: ยนเป็น “รออนุมัติ” 

สถานะรออนุมัติ สามารถแก้ไขผลประเมินได้ 

สถานะอนุมัติ ไม่สามารถแก้ไขผลประเมินได้ 

คลิกพนักงานเพื: อ

ประเมิน	

เลือกตัวชีjวัดเพื: อ

ประเมิน	

เลือกคะแนนที: ได้	

ตารางคะแนน	
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ถ้าผู้บริหารหรือผู้ประเมินสูงสุดยืนยันอนุมัติแล้วจะขึjนข้อความว่า “อนุมัติแล้ว” 

 

 

 

สิทธิ� ผู้บริหารหรือผู้ประเมินสูงสุดมีหน้าที: ประเมินผู้ประเมินหรือประเมินหัวหน้าและประเมินตัวเอง 
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ผู้บริหารหรือผู้ประเมินสูงสุดประเมินตนเอง 

 

หมายเหตุ : 

 สิทธิ� ผู้บริหารสูงสุด 

 สิทธิ� ผู้ประเมิน 

 สิทธิ� ผู้รับประเมิน 
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11. อนุมัติผลการประเมิน 

ปรับคะแนนผลการปฏิบัติการ เพื: อให้ผู้บริหารหรือผู้ประเมินสูงสุดสามารถปรับคะแนนผลการปฏิบัติการในแต่ละงวดให้

พนักงานได้ 

 

ปุ่ม  ระบบจะส่งไปหน้าประเมินเพื: อให้หัวหน้าและพนักงานทําการประเมินใหม่ 

ปุ่ม  เป็นการยืนยันผลการประเมินโดยผู้บริหาร 

ปุ่ม  ผู้บริหารสามารถแก้ไขคะแนนได้ เช่น เพิ: มหรือลบคะแนน จิตพิสัยพร้อมระบุเหตุผล 
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หัวหน้าประเมิน 

ทําการลงชื: อเข้าใช้งานด้วย ชื: อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ของตนเอง (หัวหน้า) 

 

ทําการประเมินพนักงานในสายงานของตนเอง เลือกพารามิเตอร์เพื: อทําการประเมินพนักงานรายตัวชีjวัดสถานะดังต่อไปนีj 

- “พร้อมรับประเมิน” คือคลิกเพื: อทําการประเมินพนักงานที: อยู่ใต้แผนก 

- “หมอบหมายตัวชีjวัดใหม่” คือระบบจะส่งไปหน้ามอบหมายตัวชีjวัดเพื: อทําการมอบหมายตัวชีjวัดใหม่ 

- “พนักงานประเมินแล้ว” คือเมื: อพนักงานประเมินเรียบร้อยแล้วแต่หัวหน้ายังไม่ประเมินจะขึjนสถานะนีjแต่ถ้ามีการ

ประเมินทัjงพนักงานและหัวหน้าประเมินเรียบร้อยจะขึjนสถานะว่า “รออนุมัติ” 

คลิกปุ่ม   เพื: อทําการประเมินพนักงานแต่ละคน 

 

คลิกเมนูประเมิน 

เลือกปีประเมินและ

ช่วงประเมิน 
เลือกตําแหน่ง 

ไม่สามารถเลือกได้ ประเมินได้

เฉพาะแผนกตัวเอง 

ไม่สามารถเลือกได้  
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เมื: อทําการประเมินพนักงานในสายงานเรียบร้อย จะขึjน “รออนุมัติ” 

จากนัjนทําการประเมินตนเอง 

เลือกพนักงานเพื: อ

ประเมิน 

คลิกเพื: อประเมินราย

ตัวชีjวัด 

คลิกเพื: อให้คะแนน 
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เสร็จแล้วกดยืนยันผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื: อประเมิน

ตัวเอง 

คลิกเพื: อประเมินราย

ตัวชีjวัด 

คลิกเพื: อให้คะแนน 

ยืนยันผลประเมิน 
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ประเมินตนเอง 

ทําการลงชื: อเข้าใช้งานด้วย ชื: อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ของพนักงาน 

 

 

 

คลิกเพื: อประเมิน 

คลิกประเมินตัวเอง 
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พนักงานประเมินเสร็จแล้วจะขึjนสถานะ  “ประเมินเรียบร้อย.. รออนุมัติ” 

ผู้บริหารอนุมัติผลประเมินแล้วจะขึjน  “อนุมัติผลประเมินแล้วไม่สามารถประเมินตนเองได้” 

คลิกเพื: อให้คะแนน 

ประเมินเสร็จกด 

ยืนยันการประเมิน 

พืjนหลังเป็นสีเขียวกรณีที:

ประเมินตัวชีjวัดไปแล้ว 

เลือกช่วงประเมินที: ประเมิน 

เลือกปีประเมิน 


